
KLOKA HEM badrum

Sammetslent 
     badrum

De hade stött på materialet i södra Spanien och efter  
en resa till Marocko hade Gabriella bestämt sig.
– Nästa gång vi bygger något ska det vara i tadelakt. 
Nu har Mats och Gabriella ett nytt badrum med väggar 
av lenaste tadelakt – ett levande material som bara blir 
vackrare med åren och med tusen års garanti.

Text KARIN HOLMBERG  Foto GUNILLA WELIN
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De magiskt 
sammetslena 

i villan i Hovås 

i tadelakt – ett 

och vackert mate
rial av maroc
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Med tadelakt blir 
kanter och hörn mjuka 
och rundade. Man kan 
också bygga in vackra 
vågade organiska 
former i väggarna och 
naturliga hyllor och 
avsatser utan fogar – 
allting går i ett stycke.



” När man tar på väggen 
känns det som sammet, 
otroligt mjukt, men ändå är 
det ett hårt material.”
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Insynsskyddet över fönstret har Gabriella köpt från 
Affari. På den inbyggda hyllan är det snyggt att ställa 
personliga inredningsföremål.
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– Det är tack vare min fru Gabriella som är bra på att snoka 
reda på saker som ingen annan har som vi hittade det här, 
säger Mats förtjust. Båda är glada över sina nya silkeslena 
väggar men till en början trodde de att det var något som 
inte stämde.

– Första gångerna vi duschade la vi märke till att väg-
gen plötsligt tycktes full av sprickbildningar. Vi blev rätt 
förskräckta och ringde upp hantverkarna – det måste vara 
något fel! Men de berättade att det var helt normalt, att det 
skulle vara så och att det inte betyder att väggen är otät eller 
skadad. Det bara är så att när man blöter väggarna framträder 
de små naturliga sprickbildningarna i tadelakten. Det ser ut 
som träd utan löv, säger Mats, som numera uppskattar den 
levande väggen.

– När man tar på väggen känns det som sammet, otroligt 
mjukt, men ändå är det ett hårt material. Tadelakten ger en 
honungslen känsla, det !nns inga skarvar eller fogar någon-
stans, allting sitter ihop. Det är fascinerande, säger Mats.

Nyansen valde de ur den färgskala av naturliga pigment 
som !nns. Man kan få starkare nyanser också men då blir 
det frågan om att tillsätta arti!ciella pigment. Tadelakt är ett 

helt ekologiskt material baserat på kalk. Det blir hårdare och 
hårdare med åren, det enda man behöver göra är att gnida in 
väggarna med olivoljesåpa någon gång då och då.

Det tog två hantverkare tre dagar att klä in väggarna i 
deras nio kvadratmeter stora badrum med tadelakt, i lager på 
lager på lager.

– Killarna som var här och la på tadelakten var otroligt 
duktiga och det var spännande att få följa deras jobb från 
början till slut för då förstår man varför det tar så lång tid att 
utföra det. Det är verkligen ett hantverk, säger Mats.

De har många vänner som håller sig väl uppdaterade om 
vad som händer på inredningsfronten, men ingen av dem 
hade någonsin ens hört talas om tadelakt.

– Tadelakt är fortfarande väldigt ovanligt i Sverige men 
vi tror att "er kommer att få upp ögonen för materialet när 
man väl får veta fördelarna med det. Förutom att det är vack-
ert att se på så är det lätt att hålla rent och ger en behaglig 
och mysig känsla i badrummet, helt annorlunda än kakel. Vi 
har fått mycket positiva kommentarer från alla som har sett 
det, säger Gabriella 

När tadelakten blir 
blöt framträder små 
sprickbildningar i 
väggarna. Det bety-
der inte att väggen 
är otät, utan är helt 
naturligt. Tadelakten 
är ett levande fuktla-
grande material som 
ger ett behagligt 
inomhusklimat.
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Det är lent som en barnkind, dekorativt som en tavla 
och håller i evighet. Det är också helt ekologiskt, 

formbart och ett coolt alternativ till kakel och målade 
väggar. Materialet heter tadelakt och har använts i 

tusentals år men är nästan okänt i Sverige. 
Än så länge.

Text KARIN HOLMBERG
Foto DAVID PAULIN

Tadelakt är en ekologisk kalkputs med "ertusenårig 
tradition som har sitt ursprung i Nordafrika. 

Familjeföretaget Deco material & design i Uppsala 
är ensamma om att sälja och bygga med tadelakt i Sve-

rige. De anordnar också kurser i tadelakt-teknik – en teknik som 
sägs vara lätt att lära sig men svår att bemästra.

– Det är viktigt att påpeka att det är ett riktigt hantverk, varje 
yta är unik, säger David Paulin på Deco Material & design. Han 
är en av två personer i Sverige som behärskar tekniken och kan ge 
kurser. 

– De "esta som kontaktar oss har varit i Marocko och inspire-
rats av hur vackert materialet är och så vill de ha det hemma. säger 
Jacques Paulin.

Historisk nyhet med   unik stenkänsla

KLOKA HEM badrum
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På kurserna lär man sig att arbeta 
med den ursprungliga, marockanska 
tadelakten av kalk från Marrakech. 
När ytan har torkat behandlas den 
med vatten och slipas med en slät 
sten tills den har blivit alldeles blank 
och slät. Behandlingen ”stänger” ma-

terialet som sedan gnids in med olivoljesåpa vilket ger ytterligare 
djup till ytan och gör den helt vattentät – utan vare sig tätskikt 
eller primer. Med tadelakt kan man skapa runda, organiska former 
i ett stycke och få fram rundade hörn och naturliga avsatser och 
hyllor i väggarna.

–Tadelakten är vattentät men samtidigt öppen för vattenånga. 

Materialet reglerar lu#fuktigheten i rummet, det absorberar fukt 
när det är fuktigt och avger fukt när lu#en är torr. Det är dess-
utom naturligt antimögel. E#ersom det är ett oorganiskt material, 
som sten, kan det inte mögla, förklarar David.  Man kan bygga 
badrum utan tätskikt med tadelakt, om underlaget är i oorganiskt 
material som betong, sten eller tegel. I trähus används för säker-
hets skull fortfarande godkända tätskikt enligt normerna.

Originaltadelakten har på senare år fått en sentida kusin 
– tadelakt pro – en fortfarande helt ekologisk kalkprodukt som 
är något enklare att arbeta med men fortfarande ger ett väldigt 
snyggt resultat.

– Det är det belgiska företaget Perfectino som tillsammans 
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Historisk nyhet med   unik stenkänsla
David och Jacques Paulin.
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med forskare och tadelaktmästare har tagit fram tadelakt pro. 
Det har samma egenskaper som originaltadelakten men är lättare 
att applicera, härdar snabbare och kräver inte att man polerar det 
med sten. Ändå blir det hårdare och mindre underhållskrävande, 
säger David.

Originaltadelakten bör tvättas med olivoljesåpa någon gång i 
månaden. För varje behandling får ytan mer djup och blir vack-
rare, menar David.

För tadelakt pro räcker det att gnida in ytan med såpan någon 
gång i halvåret. 

– Den som har tadelaktväggar tvingas att använda helt ekolo-
giska rengöringsmedel i badrummet, det är bara olivoljesåpa som 
funkar säger han.

En burk olivoljesåpa kostar runt $%%–$&% kronor och räcker 
ett år i ett normalstort badrum om man använder det en gång i 
månaden.

Även tadelakt pro ger blanka, släta stenliknande ytor med 
små sprickor. Krackeleringarna är dock mindre framträdande än i 
originaltadelakten.

– Det är krackeleringarna som ger själ och liv åt den arbetade 
ytan, tycker David och Jacques. Båda anser att den marockanska 
originaltadelakten är mer levande än sin yngre samtida variant.

”Tadelakt är en vackert komponerad tavla av tusentals små 
misstag” har det poetiskt sagts om originaltadelakten.

En tavla med oändlig hållbarhet som åldras med stil.
– Om tusen år är den ännu vackrare än idag, säger Jacques. 

FA
K
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Tadelakt eller marockansk tadelakt är vanligt från Marocko i 
väst till Turkiet i öst och används än idag, även i Sydeuropa. 
Romerska badhus och turkiska hamamer är byggda med 
tadelakt. I Marocko klädde man hela interiörer och fasader i de 
vackra palatsen i Marrakech med kalkputsen.

Det vita kalkpulvret blandas med naturligt mineralpigment 
till önskad nyans. Tadelakt lämpar sig inte att lägga direkt på 
rörliga underlag som trä men funkar väldigt bra på fasta under-
lag som exempelvis tegel eller väggar klädda med siporex. 

Tadelakt passar mindre bra för utsatta ytor som golv och 
bänkskivor även om det går att laga skador i tadelakten. Dä-
remot tål materialet värme upp till 800° C och funkar i öppna 
spisar.

Pris per kvm inklusive arbete: Originaltadelakt ca 3 200 kr, 
tadelakt pro ca 2 000 – 2 500 kronor.

Fakta kalkväggar

vilket på ett naturligt sätt bidrar till ett hälsosammare inomhus-
klimat.

Källa: www.perfectino.se


