Kalkmørtel er stærkt nok til at møde kravene for langt de fleste nybyggerier.

Fremtidens byggemateriale hedder nu:

KALK – Build lasting culture

KALKMØRTEL ER FREMTIDENS BYGGEMATERIALE
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KALK bliver leverandør af verdens første C2C-certificerede kalkfunktionsmørtel.
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VERDENS FØRSTE C2C-CERTIFICEREDE
KALKFUNKTIONSMØRTEL

En miljøvenlig mørtel
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Selve produktionen af kalkmørtel er langt mere miljøvenlig end
produktionen af cementmørtel. Når man producerer cementmørtel, er man nødt til at brænde kalken ved væsentlig højere
temperaturer, end når man producerer kalkbaserede mørtler. Det
betyder, at der anvendes ca. 30 % mindre CO2 pr. m2 muret væg
med kalkmørtel i forhold til cementmørtel.

Vi har fra 2015 sænket prisen på vores tørmørtler med 20%.

