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AMBIENT SALUDABLE I AIRE FRESC 
PER ALS TEUS ESPAIS

PINTURES ARTESANES 
DE CALÇ i ARGILA

C A R T A    D E    C O L O R S



PINTURES DE CALÇ
COLORS MINERALS
Les pintures amb base de calç s'han utilitzat al llarg de la Història, i són molt apropiades per a feines de restauració i 
conservació d'edificis d'interès històric, cultural i patrimonial, respectant les tècniques tradicionals, així com per a obra 
nova, exteriors e interiors que requereixen alta transpirabilitat, amb acabats d'alta qualitat.

Les pintures naturals de calç preparades a COM-CAL , a base de calç grassa, provinent de la cocció de calç viva apagada i 
reposada, estan a punt per a la seva aplicació. 
Aquestes pintures són respectuoses amb la salut dels seus usuaris i amb el Medi Ambient.

> , al ser permeable al vapor d'aigua.TRANSPIRABLE I REGULADORA DE L'HUMITAT
> SENSE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES NI CONSERVANTS.
> , repel·leix les algues i floridures gràcies a la seva elevada alcalinitat. DESINFECTANT
> INSECTICIDA i BACTERICIDA. 
> . No es carrega amb electricitat estàtica, i per tant no atreu ni reté la pols.ANTIESTÀTICA
> . La calç absorveix el CO2 de l'aire per a transforma-se en carbonat càlcic quedant molt lligat als suports de  RESISTENT
   morter de calç
> NO INFLAMABLE.
Rendiment orientatiu: 4 m2/l. Pot variar en funció del suport i de la forma d'aplicació.

PINTURES D'ARGILA
ELS COLORS DE LA TERRA
Les pintures amb base de calç s'han utilitzat al llarg de la Història, i són molt apropiades per a feines de restauració i 
conservació d'edificis d'interès històric, cultural i patrimonial, respectant les tècniques tradicionals, així com per a obra 
nova, exteriors e interiors que requereixen alta transpirabilitat, amb acabats d'alta qualitat.
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Les pintures naturals d'argila preparades a COM-CAL tenen les 
següents PROPIETATS:

> TRANSPIRABLE I REGULADORA DE L'HUMITAT.
> ANTIESTÀTICA i INODORA.
> ABSORVENT D'OLORS.
> APTE PER ALÈRGICS i ASMÀTICS.
> SENSE SUBSTÀNCIES TÒXIQUES NI CONSERVANTS.
> TOTS ELS ELEMENTS D'AQUESTA PINTURA SÓN 
   D'ORÍGEN NATURAL.
Pinteu sobre superfície neta, seca, i sense pols ni greixos.
Aplicar la pintura en capes fines i uniformes.
En l'aplicació sembla transparent, però quan seca va agafant color.
Per donar una segona capa, espereu unes 4 hores
Rendiment orientatiu: 6-8 m2/kg. Pot variar en funció del suport i            
de la forma d'aplicació.
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