
 

 

 

Hantverkslaboratoriet och Bjerking AB inbjuder till; 

Seminariedag om naturliga hydrauliska kalker – NHL 

 

Plats; Bjerking AB, Strandbodgatan 1, Uppsala     Tid; 20 februari 2014 
 

Hantverkslaboratoriet och Bjerking AB anordnar en seminariedag kring Naturligt Hydraulisk Kalk 

(NHL) för byggnadsvårdsföretag i landets olika byggnadsvårdsnätverk. Vi har bjudit in några av de 

främsta experterna på området som ska förmedla sina kunskaper och erfarenheter och hjälpa oss att 

reda ut begreppen kring NHL-kalk. Välkommen! 

 

Med vänliga hälsningar,  Henrik Larsson  Joel Ringh 

  Hantverkslaboratoriet  Bjerking AB 

  henrik.larsson@conservation.gu.se joel.ringh@bjerking.se 

www.craftlab.gu.se  www.bjerking.se 

 

 

Program torsdag 20 februari 2014 
 

8.45-9.15 Kaffe & macka 
 

9.20-9.30 Presentation av Hantverkslaboratoriet & Bjerking AB 

 

9.30-10.15    1. Introduction to the Scottish Lime Centre Trust 

2. Natural Hydraulic Limes and the experiences from Scotland 

Rosamond Artis, MRICS IHBC 

RICS Accreditation in Building Conservation 

Director of the Scottish Lime Centre Trust       

director@scotlime.org www.scotlime.org     Fortsättning nästa sida! 



 

10.15-11.15  1.Structural problems at the Nidaros Cathedral caused by cement mortars 

 2.The previous use of different NHL mortars  

 3. Experiments with pozzolans and hot mixes 

3. Investigations into the possible production of feebly hydraulic local lime at the NDR 

Christopher Ross Pennock, stonemason at Nidarosdomens Restaureringsarbeider, Trondheim 

crpennock@gmail.com      www.nidarosdomen.no 

 

11.15-12.00  Forskning kring våtsläckning av kalk 

Jonny Eriksson har i sin forskning bland annat arbetat med hydrauliska kalker, t.ex. 

Kinnekulle-kalk, men presentationen är fokuserad på våtsläckning av kalk i allmänhet. 

Jonny Eriksson, doktorand och lektor vid Göteborgs universitet 

jonny.eriksson@conservation.gu.se www.conservation.gu.se 

 

12.00-13.00  Lunch  

13.00-13.40 S:t Astiers NHL-produkter 

 Daniel Nymberg, Målarkalk AB       

daniel@malarkalk.se         www.malarkalk.se 

 

13.40-13.50  Bensträckare 

 

13.50-14.30  S:t Astiers system för tilläggsisolering av fasader med lättbetong och NHL-bruk 

 Daniel Nymberg, Målarkalk AB     

 

14.30-15.00  Fika 

 

15.00-16.00  Praktisk demonstration av NHL-bruk och  fasadsystem 

Niels Nygaard, Nordisk NHL  aps, Danmark     

niels@nordisknhl.dk  www.nordisknhl.dk 

 

 

Kostnad 

Vi tar ut en avgift på 800:- + moms för att täcka mat och fika samt resor och arvode för de föreläsare 

vi bjudit in. Du blir fakturerad i efterhand. 

 

Anmälan 

Det finns bara 64 platser på seminariet, så det är först till kvarn som gäller! Anmäl dig genom att 

mejla Henrik på henrik.larsson@conservation.gu.se 


