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Produkt Egenskaper Rekommenderade (x) 
användningsområden 

Om färgrester 
finns 

Underlagskrav och 
förarbete/behandling 

Övriga 
egenskaper 

Säkerhetsinstruktioner 

KRISTALLAT - 100 % diffusionsöppen.  
- Helt fri från biocider och organiska 
bindemedel.  
- Ren silikatfärg.  
- Alternativ till 2-komponents ren 
silikatfärg.  
- Alternativ till K/C- och kalkfärger.  
- Svagt vattenavvisande. - 
Brandskyddar trä. - Stark bindning 
till underlagen, smetar inte. 

Puts 
A 
B-D 
E Kalk(luft) 
Kalk(hydraul) 
Tunnputs 
Ej vattenavvisande  
Vattenavvisande  
 
Betong 
Lättbetong 
Tegel 
Ler puts 
Gipsskiva 
Trä 

Inne 
x 
x 
x 
x 
 
- 
- 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Ute 
x 
x 
x 
x 
 
- 
- 
 
x 
x 
x 
- 
- 
- 

-Lämplig på rest 
av gammal: 
Silikatfärg 
K/C färg 
Kalkfärg 
Ej på rester av 
filmbildande färg. 

-Helt rent, välbundet, 
torrt och sugande. 
-Fritt från plast och fett. 
-Borsta ner lösa rester, speciellt 
kalkfärgrester och behandla med 
VATTENGLAS (1:1). 
-Laga större hål/sprickor med pasta av 
KRISTALLAT och fyll- strukturmedel. 
-Behandla ny puts med VATTENGLAS 
(1:1). 
-För att undvika kritning På starkt 
sugande material som kalkputs, tegel, 
lättbetong samt ler puts al1. 
Förbehandla med ospädd VATTENGLAS 
samt tillsätt 0,5 liter VATTENGLAS till 
KRISTALLAT färgen. 
Alt 2.Förbehandla med ospädd PRIMER. 

-Helt matt.  
-Naturligt 
mögelhämmande 
då KRISTALLAT är 
1. Alkaliskt 2.Ej 
elektrostatiskt. 3. 
Ingen kondens 
bildas. 

-Alkaliskt/Frätande. 
-Skydda ögon och hud 
mot stänk. 
-Skydda glas och 
keramik, reagerar med 
glas och keramik. 

SOL-SILIKAT - Universell silikatfärg - Med 
modifierat vattenglas för vidhäftning 
till organiska material t.ex. 
filmbildande färger.  
-För mineraliska underlag. -Äkta 
mycket diffusionsöppen silikatfärg. -
Speciellt lämplig när finns mycket 
rester av gammal puts-och murfärg 
eller när har både nyputsad yta och 
yta med gammalfärg.  
-Vattenavvisande.  

-Inga biocider eller organiska 
lösningsmedel tillsatta.  

Puts. 
A. 
B-D 
E Kalk(luft) 
Kalk(hydraul) 
Tunnputs 
Ej vattenavvisande 
Vattenavvisande 
Betong 
Lättbetong 
Tegel 
Lertegel 
Takpannor 
Tegel och betong 

Inne 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
- 

Ute. 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 

-Lämplig på rest 
av gammal: 
Silikatfärg 
K/C färg 
Kalkfärg 
Lämplig på 
gammal puts och 
murfärg. 

-Rent från smuts och fett, 
välbundet och torrt. 
-Fritt från påväxt av 
mikroorganismer. 
-Borsta ner lösa rester 

speciellt om gammal 
kalkfärg. 

-Laga hål och sprickor 
med pasta av SOL- 
SILIKAT och fyll- 

strukturmedel. 
-När lösa partiklar 
förbehandla med SOL- 
PRIMER (1:1 med vatten) 

-Helt matt. 
-Naturligt 
mögelhämmande
. 

-Alkaliskt/Frätande. 
-Skydda ögon och hud 
mot stänk. 
-Skydda glas och 
keramik, reagerar med 
glas och keramik. 
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Produkt Egenskaper Rekommenderade (x) 
användningsområden 

Om färgrester 
finns 

Underlagskrav och 
förarbete/behandling 

Övriga 
egenskaper 

Säkerhetsinstruktioner 

VATTENGLAS -Rent vattenglas.  
-Bildar amorfa (icke kristallina) 
silikatstrukturer som andas.  
-Vattenglas är bindemedlet I 
ALABASTER silikatfärger.  
-Höjer PH värdet I gammal puts och 
betong och motverkar 
försurning/nedbrytning.  
-Binder lösa partiklar och stärker 
underlaget.  
-Förbehandling med VATTENGLAS 
inför malning med KRISTALLAT 
medför reducerad risk for 
skäckighet och kritning.  

-Förbehandling till målning med 
KRISTALLAT.  
-För spädning av samtliga 
ALABASTER silikatfärger.  
-För dammbindning och 
förstärkning av betong.  
-För våtslipning av betong.  
-För skydd av puts/betong mot 
vittring och sur nedbrytning.  
-Förstärkning av puts/betongyta 

som inte målas utan då man vill 

behålla putsens/betongens 
naturliga kulör.  

Se KRISTALLAT. -Se KRISTALLAT inför 
målning. 
-Rena och torra 
betonggolv behandlas 1-3 
ggr med ren vattenglas. 
Torka av överflöd mellan 
behandlingarna, speciellt 
på slipad betong. 
-Våtslipning av 
betonggolv-se separat 
instruktion 
-Behandla puts/betong 
fasader med spädd 
vattenglas (1:1 med 
vatten) då man vill behålla 
putsens/betongens 
naturliga kulör. 

-Helt fritt från 
organiskt 
material. 
-Helt fritt fån 
bekämpningsmed
el. 
-Motverkar 
påväxt av 
mikroorganismer. 
-Klar och lätt 
rinnande 
vätska. 
-Alkalisk PH 11. 

Som KRISTALLAT. 

SOL-PRIMER -Modifierat vattenglas. 
-Minskar vattenupptag på 
starkt sugande underlag. 
-Binder lösa partiklar och 
stärker underlaget. 

-Förbehandling inför målning 
med SOL-SILIKAT när lösa 
partiklar i ytan. 

Se SOL-SILIKAT -Se SOL-SILIKAT -Vitmjölkig lätt 
rinnande vätska. 
-Ph 10,5 

-Alkaliskt/Frätande. 
-Skydda ytor som inte 
skall behandlas. 
-Skydda hud och ögon 
mot stänk. 

  



 

2020-02-29 ALABASTER PRODUKTVÄLJARE – Kristallat och Sol-silikat Sida 3 
 

Produkt Egenskaper Rekommenderade (x) 
användningsområden 

Om färgrester 
finns 

Underlagskrav och 
förarbete/behandling 

Övriga 
egenskaper 

Säkerhetsinstruktioner 

PRIMER -Vattenglas med organiskt 
bindemedel för ökad fysikalisk 
vidhäftning. 
-Minskar sugningen från starkt 
sugande underlag. 
-Binder lösa partiklar. 
- Höjer PH värdet vilket 
motverkar sur nedbrytning. 

-För skydd av puts/betong mot 
vittring och sur nedbrytning. 
-För puts/betong som inte 
målas 

utan då man vill behålla 

putsens/betongens naturliga 

kulör. 
- Dammbindning av betonggolv 
och takpannor. 

-Lämplig på rest 
av gammal: 
Silikatfärg 

K/C färg 

Kalkfärg 

-Samt på åldrad 

nedsliten 

alkydolje- eller 
akrylbaserad 

puts- och 
murfärg. 

-Behandla 1-2 ggr med 

Primer (1:1 med vatten) 
for putsskydd och för att 
behålla 
putsens/betongens kulör. 

-Rinner lätt. 
-Vitmjölkig 
alkalisk 

vätska PH 11. 
-Motverkar 
påväxt av 
mikroorganismer 

-Alkaliskt/Frätande. 
-Skydda ögon och hud 
mot stänk. 
-Skydda glas och 
keramik, reagerar med 
glas och keramik. 

KULÖRER Endast beständiga och 
naturliga oxidpigment samt 
jordpiment som umbror och 
ockror. 

-KRISTALLAT finns i ca 30 
standardkulörer enligt NCS. 
-SOL-SILIKAT vitt, svart och ljusa 
kulörer. 
-Provburkar om 190 ml skickas 
per post direkt slutkund och 
utan kostnad. 
-Specialkulörer tas fram enligt 
separata villkor. 

    

 

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar kan ALABASTER farg AB inte ansvara för annat än den information i form av 

rekommendationer som lämnas i denna produktöversikt. Exempel på information som ligger utanför ALABASTER farg ABs ansvarsområde innefattar 

konstruktion, samverkanseffekter med andra produkter, arbetsutförandet och loka förhållanden. Det rekommenderas att göra tester om osäkerhet finns 

och/eller rådfråga ALABASTER farg AB. 


