
Tadelakt Pro bruksanvisning 

 

Underlag 
TadelaktPro används på stumma, hårda underlag med en naturlig fästyta ex rå betong, 
kalkputs, cementputs och putsad lättbetong/Siporex. Dåligt underlag med rörelse kommer 
resultera i oönskad krakelering och sprickor. Tadelakt har en oändlig livstid. Se till att 
grunden den är applicerad på är av rätt material och uppbyggnad. 

Förbehandling av underlaget 
Underlaget bör vara stabilt/stumt, torrt, fritt från damm, fett och sprickor. Icke stabila 
eller flexibla underlag rekommenderas inte. Det är nödvändigt att underarbetet görs 
korrekt. Alla sugande underlag fuktas ca 30 minuter innan appliceringen av TadelaktPro 
eller primas (alt.2 är ett lättare val om man är nybörjare) med contact primer. Mycket 
sugande porösa ytor rekommenderas att prima innan och eventuellt spackla med snabbruk 
eller kakelfix om underlaget är ojämnt. Vid icke stumma underlag (ex.träkonstruktion) bör 
väggarna reglas med avstånd 30cc och sedan stadgas med Fermacell fibergips 
eller Ecoboard. Två lager skivor satta omlott. Skarvar och hörn förstärks med 
stålband. Armeras med fibernät och kakelfix. 

Fuktspärrade ytor 

Ska spacklas med ett lager kakelfix och fibernät för att Tadelakten ska få ett naturligt 
fäste. Viktigt att det inte finns några luftbubblor under fuktspärren eller mattan. 

Val av färg 
Beräkna den totala mängd pulver av TadelaktPro som går åt för att täcka hela den tänkta 
ytan. Man brukar beräkna +/- 2kg/m2 för att täcka en yta som är plan och i bra skick ( 
10 till 15 % pigment brukar räcka för att färga in TadelaktPro).  Väg en liten 
mängd TadelaktPro (t.ex. 100gr) med hjälp av en hushållsvåg (med gramprecision), 
tillsätt pigment och väg igen. Alt. använd en måttsats. Blöt en pensel och testa färgen på 
ett papper. När önskad färg uppnåtts, notera proportionerna TadelaktPro/pigment 
och översätt till övrig mängd TadelaktPro som du tänkt använda.  Pigmenten blandas torrt 
med pulvret. 

Blandning 
VIKTIGT: Förberedelserna av putsen sker i två etapper. 

ETAPP 1 

Häll det infärgade pulvret TadelaktPro i en ren hink: Börja med en mindre mängd, 3-4kg 
per blandning. Tillsätt vatten, lite i taget (se till att vattnet är kallt). Rör om med hjälp av 
en färgblandare tills en fyllig rinnande massa erhålles.  Låt vila i ca 15 min. 

ETAPP 2 

När massan börjar tjockna och hårdna, blanda kraftigt. Tillsätt mer vatten till en stadig och 
fyllig massa. 

Låt vila 15 min. 

Rör om igen. Nu är putsen färdig att appliceras. 

Observera: 

Torktiden varierar beroende på omgivande temperatur och temperaturen på 
vattnet. Försök att arbeta i en sval omgivning, skyddat från sol och vind. Om 
temperaturen är hög råder vi att vattentemperaturen är så kall som möjligt. Om 
blandningen har tendens att bli för tjock, tillsätt lite vatten, rör om och applicera 
genast. Under dessa förhållanden rekommenderas att blanda små blandningar (3-4kg) så 



att man har arbetet under kontroll. 

Applicering 
Arbetsmaterial: 

• En putsslev i metall för applicering av bruket 

• En murarslev för att ta upp bruket 

• En liten pensel för retuschering 

• En våg för vägning av pigment 

• En hink för blandning av ”putsen ” 

• En hink med vatten för rengöring av verktyg 

• En mjuk stål eller plastspatel för att pressa och glätta ”putsen” 

• En mjuk plastspackel för mindre detaljer 

• En remsa från plastpåse för att runda hörnen 

• En svamp, typ cellulosa för att plana till ytan och skulptera former 

 

Etapp 1: Första lagret med putsslev 
Med hjälp av en putsslev appliceras ca 3mm TadelaktPro jämnt på hela ytan. Precis så att 
det inte ”skrapar” i gruset.  Låt TadelaktPro sätta sig tills den inte ger märken efter ett lätt 
tryck med fingret. Jämna ut ytan med en svamp genom cirkulära rörelser för att ta bort 
ojämnheter, hål, skarvar och sprickor. 

Etapp 2: Glättning, magiska etappen 
Nu är TadelaktPro pålagd överallt. Kalken är mjuk och elastisk.  Det återstår endast att 
pressa putsen försiktigt, lite i taget för att förvandla den till en exceptionell 
finish. Glättningen sker utan uppehåll och i omgångar.  Försök inte att få ett perfekt 
resultat i första omgången.  Så fort ytan blir blank, efter en (eller två) genomgångar med 
spatel/glättare, låt putsen torka och återupptag glättningen senare. Ju mer putsen 
hårdnar, desto lättare blir det att uppnå en perfekt, slät och mjuk finish.  Ordet Tadelakt 
kommer från ordet berbère ”tedlek” som betyder massera, men med TadelaktPro ska man 
snarare att ”smeka” materialet. 

Allmänna råd 
Perfekt finish uppnås lätt med TadelaktPro om man följer vissa regler 

• Använd endast den plana sidan på spateln för att pressa materialet. 

• Arbeta med verktygen oregelbundet, åt olika håll. 

• Till ljusa toner, använd en plastspatel för att inte få gråa inslag som en 

stålspatel kan släppa ifrån sig. 

• Om det är synlig fukt på tadelaktytan (blank yta). Låt putsen ”vila” och vänta tills den är 
matt innan man fortsätter.  (om ni insisterar drar ni bort fukten ur materialet för fort och 
”bränner” putsen; luftbubblor kommer att bildas på ytan. Om så blir fallet, låt putsen vila 
några minuter för att sedan fortsätta) 

• Insistera inte på att få ett perfekt resultat med en gång, men återgå regelbundet med 
verktygen på hela ytan. Ju mer Tadelakten hårdnar, ju större möjligheter att få en perfekt 
glättad yta. 



• Om ni behöver fylla på material där det saknas. Applicera Tadelakt med hjälp av en 
pensel och släta ut. 

• Efter hand när man gått över ytan med verktygen, kommer putsen att ”sätta” sig och bli 
len och mjuk. 

• När ingen fukt längre syns på ytan när man går över med verktygen är TadelaktPro 
färdig. Låt vila i 2 timmar, därefter går man över till etappen slutfinish. 

Påpekanden och råd 
Krackeleringar 

Under processens gång, beroende på omgivande temperatur och underlag, är det möjligt 
att det uppstår små microsprickor/ krackeleringar på ytan. 

Denna krackelering karaktäriserande för Tadelakt och är alltid är proportionell i förhållande 
till lagrets tjocklek och påverkar inte vattenfastheten på Tadelakten. Ni kan antingen 
bevara dem eller eliminera dem under sista etappen. 

Finishen på inre och yttre hörn och skarvar 

Perfekt finish på hörn och skarvar är nödvändig för att framhäva intrycket av ett stycke 
uthugget ur en sten Det rekommenderas att först stryka ett lager med putsen på yttre och 
inre hörn med en pensel innan man arbetar med de plana ytorna. Putsa och glätta hörnen 
med hjälp av en av en svamp vid första appliceringen eller med en mycket 
mjuk plastspackel. Det bästa för hörn är att med en plastremsa (10-20 cm) som man 
kan klippa av emballaget till Tadelakten, vika det två till tre gånger och dra/pressa 
ned Tadelakten längs med hörnen. 

Arbete på stor yta 

Organisera arbetet så att ni kan avsluta hela ytan under en dag. Om ni konstaterar att 
detta inta är möjligt, täck skarven med en plast eller en fuktig trasa för att förhindra att 
den torkat till morgondagen. På så vis kommer skarvarna inte att synas. 

Försök att vara tre personer som arbetar. En som ser till att det alltid finns 
nyblandad puts, en som lägger på och en som stryker ut. 

Etapp 5: Slutfinish och vattentätning 
Matt och sträv finish 

För att få en enhetlig matt och sträv finish, gnid försiktigt med en fuktig svamp i cirkulära 
rörelser för att få upp kornen i putsen till ytan. Släta eventuellt till med den plana sidan på 
en spatel/putsbräda för att mjuka upp ytan. Låt TadelaktPro torka under ca 12 timmar. 

Applicera sedan PerfectSoap med hjälp av en pensel två till tre gånger, tills fullständig 
vattentäthet uppnåtts. 

Glatt och blank finish 

Polering/glättning: Glättningen görs för att få en vattentät och slät 
marmorliknande yta.  Detta moment görs efter att ytan såpats in med PerfectSoap, med 
hjälp av en spatel eller en plastpåse.   

Duscha med en blomspruta en liten del av ytan (börja alltid nerifrån), fördela över ytan 
med plastspateln i alla riktningar. Torka rinningar med en mjuk trasa. Behandla hela ytan 
likadant.  Vänta 10 min, återupprepa behandlingen till önskat resultat. Ytan ska bli 
vattentät. När ytan inte suger åt sig mer såpa kan ni täppa till eventuella krackeleringar 
och slutbehandla ytan med den plana sidan på verktyget. Till böjda ytor och rundade hörn, 
använd en mjuk plastspatel.  Polera dem genom att klippa en fyrkant av plastemballaget 
till TadelaktPro och vik den några gånger. Dra sedan plasten längs med hörnen. Använd 
plasten för att polera inre hörn och ojämna ytor. Låt putsen torka fullständigt. (12 – 72 
timmar) 



Polering/glättning med sten 
Det är inte nödvändigt att polera/glätta TadelaktPro med en tadelakt sten. Man kan göra 
det under sista stadiet av behandlingen innan putsen torkat helt för att ge ytan ett mer 
hantverksmässigt utseende. Ytan penslas bitvis med PerfectSoap, och poleras därefter 
genom att trycka till ytan med polerstenen i små koncentrerade rörelser.  Resultatet blir 
en lätt ojämn naturlig och autentisk yta. Polerstenen gör det också möjligt att komma åt 
små hörn och ojämnheter som är svåra att hantera med andra verktyg. 

Underhåll och alternativ finish 
En vägg putsad med TadelaktPro behöver underhållas. Fuktiga utrymmen (dusch, bad…) 
rengörs med en mjuk trasa ochPerfectSoap.  

Undvik starka rengöringsmedel och antikalk eller syrabaserade produkter.   

Väggarna kan också vaxas med PerfectWax Ett kompletterande skydd som ger ett större 
djup och en polerad lyster åt Tadelakten.  Golv. Tadelakten underhålls som marmor, dvs. 
vatten och såpa. För ett ytterligare skydd kan ni vaxa ytan senare med PerfectWax. 

Öppet för användning 

TadelaktPro är en naturprodukt som omvandlas i kontakt med CO2 i luften. TadelaktPro är 
ömtålig under de första veckor men omvandlas progressivt under några veckor till 
kalksten. Efter ca tre/fyra veckor har den fått ca 80 % av sin hårdhet.  Senare behandlas 
ytan som marmor och kan renoveras och poleras upp mekaniskt med en polish för marmor 
eller med en sliprondell med mycket fint papper. 

Golv:  Man kan börja gå på golvet 72 timmar efter att putsen torkat fullständigt.  Skydda 
med kartong där det är mycket gångtrafik under 2/3 veckor. 

Dusch:  Vatten kan användas 5 dagar efter att putsen torkat fullständigt.   

Viktigt! Rengör med såpa efter varje dusch under de två första veckorna.	  


