
Archi+ Concrete  
Kalkbaserat dekorspackel med betongkänsla, för interiörer.    

Archi+ Concrete är en kalkputs i pulverform som appliceras med ett putsbräde. 
Genom att överlasera med Fase Silossanica, en matt patinerande lasyr, ökar man 
intrycket av rå betong, vilket ger ett spännande element i moderna inredningar.  

Användning                                                                            
Med Archi+ Concrete kan du få fram just den grova struktur som är typisk för en ruff 
betongyta. Vill man få fram fler effekter kan man även pigmentera produkten.  

Innehåll                                                                              
Bindemedel: Vit cement och syntetiska hartser.                                               
Konsistens: pulver 

Spädning                                                                             
Novaprimer: späd med 25% vatten.                                                                         
Archi+ Concrete: använd ca 5l rent vatten till en säck på 15kg. Häll långsamt ner 
Archi+ Concrete i vattnet och blanda försiktigt tills alla luftbubblor försvunnit. Blanda 
produkten i ca 3min med en elektrisk omrörare, öka farten tills man har uppnått en 
mjuk och krämig pasta. Låt produkten stå i 5-10 min före applicering.                    
Fase Silossanica: späd med lika delar vatten till båda strykningarna. 

Tänk på                                                                                
Mängden vatten och tid för omröring måste vara densamma vid tillblandning av mer 
produkt. Olika batcher kan ge skillnad i ton och struktur. Tillblandad produkt används 
inom två timmar. Använd inte produkt som stått länge, om den inte känns ok. Blanda 
inte i mer vatten under applicering. Applicera inte produkten på nymålad och/eller våt 
yta, eller om det kommer fram fukt i underlaget.                                                  
Brukstid: 120min.                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



Så här gör du:                                                                  
Underlaget måste vara helt torrt, dammfritt. Tvätta och slipa bort allt löst, ojämnheter 
och smuts. Spackla hål och sprickor, låt torka helt före applicering.                                                                                
Förbered underlaget: För icke-kritande, fasta ytor, används Novaprimer, en strykning, 
utspädd, med pensel. När underlaget är helt torrt, appliceras ett slätt lager av Archi+ 
Concrete med ett putsbräde. Ta bort allt löst och ojämnheter. Låt torka 8tim innan ett 
andra skikt av Archi+ Concrete påföres med putsbrädet, till en enhetlig och jämn yta. 
Arbeta fram struktur och mönstring medan den är våt med mönstringsverktyget för 
Archi+ Concrete. Vänta tills produkten är halvtorr, släta sen till ytan med putsbrädet. 
När produkten är torr (3tim) kan man för att förstärka strukturen lägga på ett eller två 
lager av den färgade lasyren Fase Silossanica. Vilket även ger en hög tvättbarhet. 
Lägg på ett första skikt av Fase Silossanica, utspädd, med en ren och torr 
natursvamp. När underlaget är helt torrt, ca 2 tim, lägg på ett andra skikt av Fase 
Silossanica som ovan, för att förstärka effekten. 

Torktid: 48 timmar ca, beroende på vilken typ av underlag, sugförmåga och 
temperatur.  
 
Rekommendation  
Produkten måste skyddas från kyla och höga värmeförändringar under hela  
appliceringsförfarandet. Applicera inte med luft, stöd och produkter lägre temperatur 
än +5 °C eller högre än +35 °C. Använda produkter med samma batchnummer under 
hela projektet. 
 
Tvätta verktyg 
Med vatten, direkt efter användning.  
 
Åtgång  
Novaprimer: ca 15m2/l, beroende på underlag och sugförmåga. 
Archi + Concrete: ca 1m2/kg, beroende på underlag och applicering.  
Fase Silossanica: ca 13kvm/l 
 
Kulör  
Vitt och Archi+ Concrete färgkarta 
Fase Silossanica , se färgkarta 
 
Förpackning  
Archi+ Concrete: 15kg säck 
Fase Silossanica: 1l, 2,5l  
 
 
	


