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Konsult: Byggnadsvard, Industriminnesvard. 

Kvarteret S L E I P N E R - F d Upsala Margarinfabrik 
Forslag till yttre restaurering 

Bakgrund: 
Kvarteret 
Fram t i l l sekelskiftet var kvarteret obebyggt med undantag av Upsala Angqvarns 
sadesmagasin fr. 1878, som arum ar bevarade, och nagra enkla laga trabyggnader. 
Karakteristisktfor kvarteret ar detfd genomkorsande sticksparet som anlades 1877 
mellan stambanan och hamnen. Sadesmagasinet uppfordes fangs med sparet och darmed 
pa. tvaren i forhallande t i l l tomtgranserna. 

Margarinfabriken, Sleipner 3 
Del av nuvarande huvudbyggnad, mot Kungsgatan, uppfordes troligen 1902, som 
chokladfabrik ?. Ritning pa derma forsta etapp saknas, arkitekt okand. 
Tva i detaljer skilda forslag, t i l l tillbyggnad mot norr av nuvarande huvudbyggnad, 
utfordes 1914 av arkitekt Carl. R. Lindstrom, Uppsala. Tillbyggnaden avsag 
lagerutrymmen. Troligtvis genomfordes inte projektet. 
Ett nytt forslag t i l l tillbyggnad, avsedd for kontor och lager utfordes 1927 i samband med 
overgangen t i l l margarintmverkmng (margarmtiUverkningen paborjades 1928). Detnya 
forslaget inspireras av 1914-ars ritningar. Arkitekt Simon Lindsjo. 
Huvuddragen i nuvarande huvudbyggnad harstammar fran 1927-ars tillbyggnad. 

Anlaggningens sodra flygelbyggnad pabyggdes med en vaning 1938 och f ick i stort sin 
nuvarande utformning. 

Andringar rorande fonster- och dorroppningar, mot Kungsgatan och mot garden, 
genomfordes 1965 enligt ritningar av Stig Sandberg. I stort harror dagens urformning 
fran denna t id . 

Fabriken omfattar aven ett gardshus av tegel i en vaning som uppfordes 1930 mot 
tomtens vastra grans. Ritning fran 1929 av Gunnar Leche. 
Byggnaden ar uppford i vaster mot ett mindre men mycket intressant f d bostadshus i 1 
1/2 vaning (vid Samaritergrand) ritat 1919 av Theodor Kellgren. 

En plankstaket uppfordes 1932, efter ritningar av Gunnar Leche, langs med tomtens 
granser i soder och i norr (se ritningar och bild). 

Den laga trabyggnaden av senare datum som var uppford langs med Kungsgatan mot 
huvudbyggnadens sodra gavel ar nu riven och platsen mellan sadesmagasinet och 
margarinfabriken ar nu frigjord fran storande trabodar av olika slag som var utspridda 
over omradets sodra del. 

Margarintillverkningen nedlades 1951. Byggnaderna anvands numerafor skilda 
verksamheter: restaurang, bilverkstad, solarium m.fl . 
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Konsult: Byggnadsvard, Industriminnesvard. 

Historiskt varde 
Anlaggrtingen utgor en del av det gamla industriomradet som t i l lkom fran och med 1800-
talets slut pa Kungsangen. Industriernas lokalisering t i l l Kungsangen styrdes av narheten 
och anslutningen t i l l stambanan och hamnen samt av laget strax utanfor stadens sodra 
grans. D i t lokaliserades aven gas- och elverket med flera verksamheter och foretag. 
Ett fatal av gamla Kungsangens industribyggnader ar i dag bevarade. I anslutning t i l l f d 
margarinfabriken finns inom samma kvarter Upsala Angqvarns f d sadesmagasin. Pa 
andra si da av Kungsgatan i kv Gugner finns Lindvalls kafferosteri (annu verksamt), t i l l 
omradet hor aven Upsala Angqvarn och kottbesiktningsbyran. 
Margarinfabriken utgor tillsammans med de tva. intressanta bostadshusen i fabrikens 
forlangning, langs med Samaritergrand, samt magasinsbyggnaden ett kvarter fr itt fran 
modern bebyggelse. Bebyggelsen i kvarteret avspeglar en karakteristisk utveckling for 
omradet. 
Bostadshuset i hornet Samaritergrand-Dragarbrunnsgatan uppfordes 1930 efter ritningar 
av Simon Lindsjo. 

Miljo varde: 
Fabriken ligger i en kanslig mil jo omringad av flera vardefulla byggnader. I norr finns 
Samariterhemmets pakostade byggnader, i soder finns den val bevarade och sarskilt 
intressanta magasinsbyggnaden, i vaster i direkt anslutning t i l l fabriken finns tva mycket 
intressanta bostadshus och i oster Lindvalls kafferosteri, en renodlad funktionalistiskt 
industribyggnad av hog arkitektonisk kvalite. 
Kvarterets sydostra horn, i korsningen Kungsgatan-Strandbogatan, utgor dessutom ett 
viktigt inslag, sett fran soder och oster, v id infarten t i l l Uppsalas inre stadskarna. Det ar 
darfor viktigt art f d margarinfabriken och dess narmiljo bevaras och inordnas kvalitativt 
genom en genomtankt upprustning. 
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Konsult: Byggnadsvard, Industriminnesvard. 

Kvarteret Sleipner. F d margarinfabriken. 

Program for yttre restaureringsatgarder 
Programrnet avser samtliga byggnader samt tomtmark pa fastigheten. 
Med hansyn t i l l anlaggningens Mstoriska varde och milj5varde ar det onskvart att infor 
varje atgard beakta det totala och langsiktiga restaureringsbehovet; V i d begransade 
atgarder bor konsekvenserna for kvarstaende etapper beaktas. 
Programrnet avser det totala behovet av atgarder for att aterstalla byggnadernas och 
miljons kulturhistoriska och estetiska varden. 
Atgarderna kan genomforas i etapper med skall ses i ett sammanhangande perspektiv 
med total restaurering som slutligt mal. 

Besiktning oeh forslag till atgarder med kommentar 

Huvudbyggnad. 
Fasad mot Kungsgatan: 
Fasaden med detaljer (fonster-dorrar) bor aterstallas sa nara 1927-ars utformning som 
mbj l ig t (se ritning). 

Fonster i B V aterstalls t i l l ursprunglig utformning med sprojsade fonsterbagar av samma 
modell som i overvaningen. 

Vindsfonster aterstalls t i l l de ursprungliga oppningarnas storlek (se ritning fr. 1927). 
Om sa onskas kan de tva kvarstaende blinda fonstren ersattas med fonsterbagar. 

Nuvarande ytterdorr av aluminium ersatts med glasad stlldorr som motsvarar 
dorroppningen (se val av dorrtyp). Malas i samma farg som snickerierna. 

Flakten utanfor mittfonstret i overvaningen borttages. Onskvart ar att anvanda den 
befintliga ventilationsskorstenen pa taket med nya inbyggda aggregat. 

Befintliga skyltar bor borttagas och ny lamplig losning undersokas. 

Puts 
Nuvarande puts (sprutad KC-puts) avlagsnas i yttre skiktet (nuvarande grundningsbruk 
bevaras om mqjligt). Sarskild undersokning kravs. 
Nuvarande yttre putsskikt ersatts med ny bradriven puts (slatt puts). 

For yttre putsskikten anvands forslagsvis Serponit hydrauliskt kalkbruk ( K K 
40/60/500). Sarskild arbetsbeskrivning kravs. 
Putsen avfargas med Serponit KC-farg. Fargen appliceras med plafondpensel i kryss-
eller rundstrykning. Sarskild arbetsbeskrivning kravs. 

Kulor se sarskilt forslag. 

Sockel avfargas med KC-farg. Kulor se sarskilt forslag. 
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Konsult: Byggnadsvard, Industriminnesvard. 

OBS med hansyn t i l l de starka fororeningarna fran biltrafiken m.m. ar det onskvart att 
vafja slatputs och flera lager KC-farg for att forhindra att smutsen fastnar i putsens 
kornighet. 

Listernas plattackning malas i samma kulor som putsen. Galler hela byggnaden. 

Stupror malas i samma kulor som putsen alt svart ? 

Samtliga snickerier 
Lagas och aterstalls dar sa behovs. Rengors och skrapas, aldre farg avlagsnas om denna 
ej ar forenlig med ny linoljefarg. Ommalas med oljefarg i 2-3 strykningar. Sarskild 
arbetsbeskrivning kravs. 
Kulor se sarskilt forslag. 

Forslagsvis kan det gamla foretagsnamnet "AB Upsala Margarinfabrik" ateruppsattas pa 
fasaden med platbokstaver. (se bild). 

Huvudbyggnad. Gardsfasaden: 
Fasaden med detaljer (fonster-dorrar) bor aterstallas sa. nara 1927-ars utformning som 
mojligt. (se ritning). 

Luftkonditioneringsaggregaten under fonstren i overvaningen borttages. Ny losning 
maste undersokas. 

Det ar onskvart att inordna awikande dorrar och fonster (1st). Storlek och typ skall 
underordnas ovriga oppningar. 

Forslagsvis ateruppsattes rullmarkiser v id fonsterna i overvaningen (se aldre fotografi). 
Tygmonster och farg enligt sarskilt forslag. 

Puts 
Se ovan 

Huvudbyggnad. Nora gaveln: 
Gaveln med detaljer (fonster-dorrar) och putsdekor bor aterstallas sa nara 1927-ars 
utformning som mojligt. (se ritning). 

I B V bor dorroppningen igenmuras och ursprungliga fonsteroppningar och fonsterbagar 
aterstallas om inte dorren fyller en viktig funktion. 

Skyltar borttages. Ersatts med skyltstallning v id tomtens horn enligt sarskilt forslag. 

Puts 
Se ovan. De spritputsade falten ersatts med slatputs. Infallda slatputsade fait bibehalles, 
fargas ev. i annan kulor. 
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Konsult: Byggnadsvard, Industriminnesvard. 

Huvudbyggnad. Sodra gaveln samt vinkelbyggnadens brandmur och ostra 
gaveln: 

Skyltar borttages. Ersatts med skyltstallning v id tomtens horn enligt sarskilt forslag. 

Puts 
Gaveln har enbart ett tunt skikt slammad puts overmalad med troligen en latexbaserad 
farg som flagnar pa flera platser. Kuloren avviker fran byggnadernas ovriga ytor. 
I hojd med vinkelbyggnaden finns fuktskador i markniva som troligen har samband med 
bristfallig dranering och den asfalterade marken. 

Nuvarande fargbehandling avlagsnas genom borstning, hogtryck^attning eller blastring. 

Gaveln kan putsas med slamputs eller behandlas enligt samma princip och dekor som 
norra gaveln. En putsdekor kan skapas pa. flygelbyggnadens brandmur enligt sarskilt 
forslag. 

Spar efter igenmurat fonster ar synliga i gaveln. Forslagsvis skapas, i hojd med 1 V och 
vindsvaningen, nya fonsteroppningar i gaveln enligt norra gavelns modell. Fonstren 
skall efterlikna de befintliga fonstren. 

Det ar onskvart att aterskapa en gardsyta, avgransad med plankstaket, i anslutning t i l l 
gaveln och flygelns brandmur (se ritningar och bild). Garden kan anvandas som 
uteservering for restaurangen eller som personalgard. En dorrforbindelse kan skapas mot 
garden i hojd med flygelns trapphus, forbindelse med garden kan ocksa ske genom en 
inhagnad gang v id flygelns ostra gavel, (se sarskilt forslag for gardsytor och staket). 

Vinkelbyggnad. 
Gardsfasaden: 

Trapphusets nuvarande ytterdorr av aluminium ersatts med glasad staldorr (se val av 
dorrtyp, se huvudbyggnads ostra fasad). Malas i samma farg som snickeriema. 

Enhetlig losning bor efterstravas for garageportarna. 

Puts 
Se ovan 

T a k huvudbyggnaden och vinkelbyggnad: 

Taket bor besiktigas och lagas i samband med omputsning av fasaderna. Nuvarande 
plattackning med skivplatar respekteras. Ommalning och kulor enligt befintlig 
behandling. 
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Konsult: Byggnadsvard, Industriminnesvard. 

Gardsbyggnad: 
Ostra fasaden: 
Se ursprungliga ritaingar. Platbelaggningen borttages. Om isolering ar nodvandig bor 
detta utforas invandigt. 

Ostra fasadens ursprungliga behandling av slamputs aterstalls, se befintlig behandling pa. 
norra gaveln. Avfargning med KC-farg enligt befintlig kulor och behandling pa norra 
gaveln. 

Ursprungliga dorrar och fonster ar i stort bevarade. Lagas och aterstalls sa nara 
ursprunget som mojligt. Om byte av garageddrrar ar nodvandigt bor sarskilt forslag 
bearbetas. Dorrarna bar inordnas i typ och karaktar med anlaggningens ovriga nya 
dorrar. 

Snickerier se under samtliga snickerier 

Norra gaveln: 
Befintlig putsbehandling behalles. Avfargning med KC-farg enligt befintlig kulor. Se 
ostra fasaden. 
Snickerier se under: samtliga snickerier. Kulor enligt forslag. 

Den overskjutande brandgaveln fran intilliggande hus bor avfargas i samma farg som 
husets fasad (gron). 

T a k : 
Nuvarande taktackning med korrigerad plat borttages. Ersatts med ursprunglig 
taktackning: skivplatar med forskjutna tvarfalser i halvplatlangd (se ritning). 
Rodmalad plat. 

G a r d och tomtgrans: 
Plankstaket aterstalls langs med tomtgranserna. Nya oppningar (dorrar/portar) skapas dar 
sa. behovs. 
Plankstaket satts upp aven i soder i anslutning t i l l huvudbyggnadens sodra gavel. 
Uteservering och/eller gard for personal skapas i soder inom inhagnat omrade 
Plankstaketets utforande - se Leches ritning och aldre bi ld alt. sarskilt forslag. 
Trad planteras i soder langs med staketen. 
Cykelparkering anordnas bakom staketen, langs med Kungsgatan. Cykelinfart med port 
anordnas vid byggnadens norra gavel. 

Ett sarskilt forslag for markbehandling bor bearbetas for anlaggningens inre gard och for 
sodra garden. 
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Upsala Margarinfabriks produkter gick at som smor i solsken 
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OVERSIKT OVER DE VANLIGASTE FARGERNA PA 

SEKELSKIFTETS PUTSFASADER. 

De farger vi 
funnit vanliga 

Fbrmodade 
pigment 

Hus pS 
fasadlangan 
fr.v. 

gul guldockra 3 

sandstens-
gul 

ljusockra + 
vit kalk 

1 

svagt gulak-
tigt rod 

terra di sienna 
brand + vitt kalk 

ej med 

svagt rod (rosa) 
engelskt rott el. 
obrand caput 
mortum + vit kalk 

5 

grabeige bensvart + umbra + 
vit kalk 

2 

kallgra bensvart + 
vit kalk 

4 

Avfargnings-
material: 

Putskaraktar: 

Socklar: 

Ornament: 

kalkputs. 

slatputsad kalkputs. 

rod sandsten eller puts, men da i fasadlivets farg. 

ofta avfargade i en vit farg bruten med ockra eller 
umbra. 

Snickerier: bruna. 
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Renovering av kulturhlstorlskt 
vardefulla byggnader 1 3 2 

PA hisloriska byggnader anvanda man ofta malad puts ellar tra for att Imitara andra material, tax 
naturstan. Puts var alltsi ursprungligen ett ersattningsmateriaJ for dan dyra naturstenan. Efter-
hand kom putsen ivan att fa funktionan att skydda byggnadan. 
Pa vara tidigasta stenlasader slatades togbruket ut over dan ojamna stenen mad hjalp av slevan, 
nastan som an grov spackling. som sedan kalkmalades. p i s i sitt tick man ett intryck av tax 
slithuggen rnarmorfasad fran Sydeuropa. 
AJJtettarsom modat vaxlade (romansk, gotik, barock, renissans osv) och teknikan att tillverka och 
hantara byggnadsmatarial utvackladas indtadea ocksi putsans struktur, jamnhet och sam-
mansattning. 

Fran slevdragenr ganska buktiga yta under medeltiden overgjck man under 1600-talet till 
brsdnvning. Ytoma var fortfarand* ganska buktiga och loljde I stort dat underliggande murvfirkat 
som dat blir nar an freklig mursra arbatar halt pa fri hand. 
1 och mad industrtalismen* intrida undar 1800-taiet blav rnasklnmasstg exakthet mode och sa i r 
dat an idag. 

Kraven p i jamnhet 6kada och mot slutat av 1800-talat blavp«jtsanrnar«jtaktlplanhatochslathat 
och man borjada anvanda s k bradriven puts. KvasWng och slamnlng borjada tiliimpas I borjan 
av 1900-talat och var att uttryck for en romantisering av dan medeftida byggnadssUIen. VTd 
sakatskittat borjada vad vi idag kaiiar ideiputs att anvandas. Bindamedlet bestir dar av hydrau-
Iisk cement och putsen InnehiSer glimmer. 

P i aldra byggnader kan putsens kvalitet variera I hog grad. Dessutom kan nya putsskikt och 
faigskikt vara pAtorda 1 flera omgangar vid olika renoveringstillfallen. 
P i kuKurhistoriskt vardafuHa byggnader skall man bevara egenartan 1 en gingen tlds byggnads-
skick. Byggnadens utsaanda skaH inta fdrstoras utan uppleveisen av en historisk byggnad skall 
finnas kvar. Oessa byggnadan livslangd och underhall ar inta hellar tldsbegransat; da skall I 
prtnap bevaras for alt framtid. 

Eftarsom Kalkputs och kalkfaro oomlnerade nyproduktlonan i n d a fram till slutat av andra varlds-
khgat i r danna ntatarialkombination dan ritta, nar man skall renovara s idana byggnader. 
I alia tider har man foraokt forbittra kalkputsen, 6ka haltfastheten genom olika tillsatsmedal och 
ivan I stor omfattning anvant hydraulisk kalk. Hydraulisk kalk tlllverkas Inta langra I Sverige utan 
maste importaras. 

Serponit-programmat ar ocksi utvacklat for renovating av dassa historiskt vardefulla byggnader 
och omfaltar val ganomarbetada metoder mad saval kalkputser som kalkfarger, alttifran rena 
luttkalkbruk till hydrauiiska kalkbruk. 
D i ildra byggnader skall bevaras ar det vesentligt att bade puts och farg kan fomyas utan att 
undertagat och murverket skadas. Putsar och larger far alltsi inta vara for starka och I6r tata, utan 
skall kunna fungara under myckei ling tid. UoderhaUet maste kunna upprepas utan att vaggens 
byggrysikaliska egenskaper lorandras. 
D i putsan avligsnas far inta underiaget skadas. Delta batydar att man inta far anvanda cement-
starka grundningsbruk. Putsen skall alltid vara svagara an sitt undertag. 
Dat ir alltsi viktigt att anvanda kaOcbaserade putsar och putstirger som inta innehallar cement 
eller cemenlklinkar vid omputsning av dassa historiska byggnader. 

Vissa byggnader och fasadar i spectallt utsatta lagan kan valla takniska problem vid anvindning 
av kalkputser. Kontakta darfor Emstroms.' 

C D 

RENOVERING AV ALDRE PUTSADE FASADER 
BESIKTNING 
- Undersdk sprickor, "bom" och andra skador i putsan. Bcmpartier kan toler eras om spncktuld-

ning inta (orekommer i dessa partier. 
- Tag prover pa da olika outsskikten. 
- Under sck befintlig puts och av fargskikt. Sand gama in prov till Emstroms laboratonum tor 

analys, 
- Invenle/a fuktskador p i fasader och socklar. 
- Rita in skador p i an lasadritning, ivan iidiga/e (elaktigt utfbrda lagnjngar. 
- Dokumentera med fotografier, g i m a detaljbilder, innan putsmngsarbetet piborjas. 
- Kontrollera att taket i f till och att inga vattervinninga/ fdrekommar p i fasaderna. beroende p i 

felaktigt utforda hingrannor, fonsterbiacksanslutrungar, vid balkonger osv. 
- Forsok ( i (ram arbetsbesknvningar fran tidigare renovenngar. 
RENOVERINQSMETODER 
Valj alltid rarwveringsmelod och material* som til lortsatt undemiil utan att forstora undedagei 
Renovering kan utforas enligt nigon av matodama 1 -3 , narmare spacificerade i kap 131. 
P i kultumistoriskt vardafulla byggnader ar det viktigt att behilla den befintliga putsen s i lange 
det g i / . Remvara va/samt 

R E N G 6 R I N G 
Anvand inta starkare rengdringsmotod an som ar nodvandigt - sa kap 173. 
Ofta rackar borstning eller hoglryckswaitning med rent vattan. Kemisk rengbring fa/ endast 
anvandas d i andra metoder ar omojltga att gar>omfdra, tex p i vardefulta utsmyckningar, som ar 
malade med plastfirg. 

ARMERtNG 
Armering skall i storsta mojtiga utstracknlng undvikas. Armering av putsskikt bbr dock utfbras nar 
putsens egenvikt ar s i d a n att det finns risk for sprickor och "bom". Exempel p i dena ar 
takfotsUster och liknande. 

KARBONATISERING 

Kontrollera att kalkputsen karbonatlserat. FenoKtaleinprov ar iirnpligt att utfbra. 

FASADD E T A L J E R 
Fasaddetaljer kraver omsorg betralfanda utforandet Ofta i r de utforda i gips eller puts. Konsuit, 
ri^aterialleverantbr, enlreprenor och konlrolUnt bor alia ha god arfarenhet av dylika arbeten. 
Observera att fasaddetaJjema kan vara malade med oljelarg eller andra fargskikt, dar kalk- och 
kalkcamentbaserade larger inte fa/ ordentlig vklhiJtning. Kan inle fargskikten avlagsnas miste 
organiska fargar anvandas 1 fortsittningen p i dessa detaljer, om man inta ersitter detalja/na 
med moUvaranda f lamplfgt material 
Undersok vid listdragning om det finns gamla schabloner p i vinden. Tillverka annars nya 
DUtsschabloner after noggrann uppmatning av befintliga profiler. Art>eta inta p i ett ungetar. 
Weddela fastighetsagaren att han bor spara schabionerna till kommande renovering ar. 

PRODUKTER OCH ANVANDNfNGSOMRADEN 
inga av dassa S«rporut<produkt«t- (forutom S«/ponU KC-farg) Irmehaller cement alter 
csmentklinker. 

3rukxsanvnan4lttn>nG 

Serponit Kalkbruk 

^rponrt Kalkbruk Fin 

Serponit Hyd/auUskt 
Kalkbruk 

•ponit Hydrauliskt 
\<alkbruk Ftn 

Serponit Kaikfog 
(hydraulisk) 

Serponit Kalkspritputs 

Serponit Hydraulisk 
Kaikspritputs 

Serponit KalWa/g Vi t 
Serponit Kalkfa/g Torr 
Serponit KC-Firg 

(innehiller cement) 

K 100V900 

K 100V900 

10^40/60/500 

KK,, 40/60/500 

KK,, 35/65/500 

K 

KKf, 

K 

K C 

Anvir*dr^g»om(id*ri 

Lagning av tidigar* kalkputsade 
fasader med \ig halHasihet 
Lagning och ilstdragning samt som 
finputs dar man onskar en myckat 
slat yta. 
For fasader och invandkja ytor. 
lagning och reparation av kalk
putsade fasader som har bra 
hillfasthet 
Kan aven anvandas invindigt. 
Lagnlng och ilstdragning *amj 
som finputs dar man onskar 
mycket slat yta. 
For fasader och Invindlga ytor. 
Fogning av murverk. Kan 4ven 
arwifxlas som g/ovputsbruk dir 
man onskar gora dkipa utlagnlngar 
samt for socktar. • 

Grurxinbgsbruk for svagt sugand* 
undertag - hirdbrint tagal, natur-

\L -

For sprftputsnlng d i grovputsen 
utgores av kalkbruk. 
For spritputsning d i grovputsen 
utgor a* »v hydrauliskt kalkbruk. 
Puttflrg for milnlng av kaikputsad* 
fasader. 
PuUfarg for milnlng av kalkputsade 
fasader med god hillfasthet 

Kip 

216 

217 

228 

229 

253 
254 

129 

131 

VIKTIGA A T G A R D E R F O R E O C H UNDER RENOVERINGEN: 
- Underratta antikv&riska myndigheter for specieU undersokntng I aktuella fall - alltid vid 

renovering av kyrkor. 
- tnventara skadeorsaker, tax tackagepunkter. 
- Kontrollera och a/iafysera befintlig puts. 
- Kontrollera att puts knackas nar endast dar det verklkjen behdvs. 
- Kontrollera utsmyckningsdetal|errta. Skydda dessa om de skalt vara kvar p i fasaden. Om de 

tas bort krivs Q^kumentation och Riksantikvaneimbetets gpdkannanda. 
- Rengor frilagda murverk och putsytor. 
- Sitt upp li/gprover och kontrollera att leverarad nyans bwrensstamnw med den som 

avsetts. 
- Kontrollera tamperalur och rtfaoV luftfuktlgbet under arbetats ging. 
- Kontrollera dravnlng vid snickerier etc, dir s i erfordras. 
- Dokumentara och kontrollera nytUiverkade schabkxver (6r lister. 
- KontroUera vattning och i w k a r b o ^ t i s e ^ 
- Kontrollera van> putsmornant - grundning, g/ovputs, ytputs - nax de ar utfo/da. 
- Foga stenmurar med Serponit Kaikfog (hydraulisk). Cementfogning skall avlagsnas. Sedan 

man aviagsnat skadat bruk odyl skalt fogama biasas rena med tryckluft. 
- Fognings- och putsrvlngsarbeten skall goras under den varma arstiden tor att f i att fuHgott 

resultat. 

Kontakta gama Emstroms vid prolektaring och arbetsittforande vid renovering av kunu/htstoriskt 
vi/defulla byggnader. 

K "tuftkalk 
K„ = hydraulisk kalk 
K C - kalk och cement 

Ett idea hydrauliskt kalkbruk kan andast binda och hirdna I kift 
Oet kallas daridr ocks i luttkalkbruk. 
De hydrauiiska brukssortama karaktarisera3 av att de Innehiller bindemedel som binder med 
vatten aven utan kittlilltrade. 


