
   Malermester Jens Petter Lunde AS 
 



Det Rivertzke Sameie. Ca 
18 000m2 fasade 
oppført fra 1912 - 
fordelt på 16 bygninger. 
Prosjekttid 5 år fra - 
2000.  

Befaring med murmester fra 
stillas for å avdekke skader og 
endelig tiltak. Arealene er 
tidligere overmalt med 
akrylmaling i flere lag.  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fasader i pusset tegl tidligere malt med tett akrylmaling. Ser tilsynelatende veldig bra ut, men underliggende puss og tegl har mye fukt som har medført store skader.



Tett overflate 
med avflassing og 
krakelering etter 
mange strøk tett 

maling. 



Arealene er kalk-
sandblåst. Grunnet 

og “sekkeskurt” 
med hydraulisk 

kalkmørtel 0-3mm 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Flater kan hugges, renses kjemisk eller sandblåses



Flatene er påført 
PurKristallat. 



I underliggende teglkonstruksjon begynner 
umiddelbart utfelling av fukt. 



Utfelling av fukt 



Normal transport 
av fukt er 

gjenopprettet.  



Enebolig 
behandlet 

med 
silikatmaling 
2003-2018.  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
15 år



Flatene er svært 
utsatt for fukt. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mosegrodde gesimser



Skader i 
underliggende 

kalkpuss utbedres. 



Rennestriper 
etter skader i 

beslag 



Fukt rundt 
gradrenne 







Konklusjon basert på vår erfaring 

• Silikatprodukter ivaretar underliggende konstruksjon. (fukt) 
• Skader begrenses og berører ikke i større grad øvrige arealer. 
• Omfanget av utbedring kan begrenses.  
• Påføring. Ferdig produkt. 
• Lengre vedlikeholds intervall. 
• Miljøvennlig. 

 
• Samme produkt bør benyttes i vedlikehold. (tagging, rengjøring) 
• Dyre materialer. 
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