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➜ Bolignyt: Det dyreste hus til salg i Odense netop nu koster 22 millioner lige ud og ligger på Lindeallé 30. Det billigste koster 295.000 kroner og ligger på Thujavej 50, st. i Dyrup.

Seks gode grunde til at kalke
fOrårstid er også tiden,hvor dine ydermure skal vedligeholdes. Kalk er en mulighed for
at give murværket en ny overflade. Her følger
nogle tip til brugen af netop det materiale

1.

KalK er gOdt fOr
indeKlimaet

Kalk er det mest kapillær-åbne
af alle overfladebehandlinger. På
grund af de åbne porer i kalken
kan muren ånde, og fugt kan
passere gennem den. Det betyder bedre indeklima og færre
problemer med fugt og svamp
i huset.

2.

KalK fOrebygger afsKalninger Og
frOstsKader

Er dit hus bygget før 1960, eller er det bygget i kalk, bør du
altid kalke det. For mens kalk
lader muren ånde, lukker nyere
plast- og cementmaterialer fugten inde i muren. Et ældre hus,
der er behandlet med plast- eller cementprodukter, kan derfor
ikke komme af med fugt, og det

kan resultere i afskalninger og
frostsprængninger, når fugten
fryser inde i muren.

3.

KalK er nemt
Og billigt at vedligehOlde

Det er en myte, at kalk er besværligt at holde ved lige. Kalker
man med de rette metoder og
i de rette forhold, er det nemt
at kalke. Samtidig er kalk langt
den billigste løsning til vedligeholdelse.
Med seks spande kulekalk,
som kan købes til cirka 3000
kroner, kan du kalke en hel sognekirke. Det kræver dog, at facaden ikke allerede er behandlet
med plast- eller cementbaserede
materialer.

4.

KalK har en
lang hOldbarhed

Oplever du, at du skal kalke
hvert år, skyldes det, at arbejdet
er udført med forkerte produkter eller forkerte metoder.
Kalker du med en kulekalk, der
har lagret i mindst 2 år, holder
kalkningen i op til 10 år.

✪ Kalk er en stor del af bindings-

værkshusene, som Danmark er så
kendt for ude omkring i verden.
Men kalk findes også på mange
andre typer bygninger.

Boligsalg
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Salær 29.995,-

5.

Uforbindende salgsvurdering

KalK giver muren en levende Overflade

Medsalg eller totalsalg - du bestemmer!

Tlf. 29 • 291• 291

Kalk ser bedst ud. Kalkkrystaller
reflekterer sollys på en lysende
og levende måde, der understreger lys og skygge på facaden. Det
gør en kalket overflade ekstra varieret og karakterfuld.

Ole Knudsen
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Ejendomsmægler
mere end 30 års erfaring

Solgt eller Gratis!

6.

KalK er miljøvenligt

OK-BOLIGSALG.DK
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HUS & HAVE... - hjælpen er nær!

Vi yder høj k
Valitet
og god serV
ice!

alle ForMer For reNgøriNg,
BÅde PriVat og erhVerV
hUrtig resPoNs!
ejeNdoMsserVice, Vedligeholdelse
aF haVer og aNlÆgsarBejde i
odeNse og PÅ FyN
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Kalk er et rent naturprodukt
i modsætning til malerprodukter, der alle indeholder mange
forskellige kemikalier – også de
mest naturlige af slagsen.
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