
Fremtidens byggemateriale hedder nu:

MED KALK FÅR DU: 

• En miljøvenlig mørtel
• Et hus der ånder
• En elastisk og selvhelende fuge
• Færre eller ingen dilatationsfuger
• Mulighed for at genbruge dine mursten
• Verdens første kalkfunktionsmørtel

KALK – Build lasting culture
I SKANDINAVISK JURA-KALK har vi ændret navn til KALK og 
strammet design, hjemmeside og priser. Vores virksomhed på 
Stevns har siden 1976 været eksperter inden for bygningsbeva-
ring og stået for levering af kalkprodukter til både almindelige 
boliger og nogle af Danmark største og vigtigste kulturarvsbyg-
ninger. 

I KALK ønsker vi at bringe kvalitet og varighed ind i dansk bygge-
kultur. Skal vi have en sund, varig og bæredygtig byggekultur, skal 
vi skabe bygninger, der er stærke, fleksible, åndbare, ressource- 
effektive og lette at reparere.

KALKMØRTEL ER FREMTIDENS BYGGEMATERIALE
Ud over at være let at arbejde med har vores kalkmørtler en ræk-
ke fordele i forhold til den cementmørtel, der har været domine-
rende i byggebranchen i mange år. 

Kalkmørtel giver et kapillær-åbent murværk. Når du bygger med 
kalkmørtel, skaber du en bygning med et selvregulerende inde-
klima, hvor du vil have færre problemer med fugt og svamp, end 
hvis du bygger med cementmørtel. 

Boliger bygget med kalkmørtel er langt mere holdbare og lette-
re at reparere. Hvor cementmørtel bliver så hårdt, at det kan få 
murstenene til at knække, når bygningen sætter sig, er kalkmør-
tel elastisk og lader murværket arbejde. Med kalkmørtel kan du 
derfor både undgå sætningsskader og mindske antallet af dilata-
tionsfuger.

Selve produktionen af kalkmørtel er langt mere miljøvenlig end 
produktionen af cementmørtel. Når man producerer cement-
mørtel, 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.

VERDENS FØRSTE C2C-CERTIFICEREDE
KALKFUNKTIONSMØRTEL 
I KALK er vi i gang med en større innovationsproces, der både 
indebærer C2C-certificering af hele vores produktsortiment og 
udvikling af nye produkter, hvor alle materialer er sunde og na-
turlige. Produkterne skal i fremtiden være kendetegnet ved gen-
nemsigtighed og skal kunne indgå i en lukket cyklus, hvor alle ma-
terialer kan genanvendes.

Blandt andet har vi i samarbejde med virksomheden ‘Gamle Mur-
sten’ taget initiativ til at udvikle kalkmørtler lavet af brugte kalk-
mørtler fra nedtagne huse. I sommeren 2015 får vi tilknyttet en 
funktion til alle vores tørkalkmørtler, der samtidig bliver C2C-cer-
tificeret.

Læs mere om KALK og vores arbejde med varig bygningskul-
tur på www.kalk.dk, hvor du også kan købe vores produkter 
i vores nye webshop.

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

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

Der anvendes ca. 30 % mindre CO2 pr. m2 muret væg med kalkmørtel end med cementmørtel.

KALK bliver leverandør af verdens første C2C-certificerede kalkfunktionsmørtel.


