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KALKVERF

mat

Werkwijze/gebruik

Productvoordelen

Praktische kenmerken TOEPASSING: borstel of rol: gebruiksklaar

RENDEMENT: ong. 5-7 m²/L. - afhankelijk van de ondergrond

DROOGTIJD: droog: 4 uur bij 20°C

                      overschilderbaar: 6 uur

KLEUREN: kan aangekleurd worden volgens de meeste kleurenwaaiers

VERDUNNING: water

REINIGING VAN HET MATERIAAL:  water

Eigenschappen BINDMIDDEL: kalk, dispersie

SAMENSTELLING: kalk en andere dekkende pigmenten volgens de kleur

HOUDBAARHEID: vorstvrij bewaren

VERPAKKING: 2,5 L - 5 L - 10 L

Voorbereiding van De ondergrond goed afwassen. Indien er barstjes in de muur zijn, deze eerst

de ondergrond bijwerken met afwerkplamuur voor muren. Schuren en ontstoffen. 

Bij niet-geverfde oppervlakken, eerst MUURPRIM aanbrengen.

Indien donkere kleuren als eindlaag gevraagd worden, de muurprim aan-  

kleuren. Bij poederende ondergrond, een eerste laag ‘Acryfix’ aanbrengen.

Bij een zuigende ondergrond een eerste laag Muurprim aanbrengen

(eventueel met 20% water verdunnen).

Daarna 1 of 2 eindlagen kalkverf aanbrengen. Goed omroeren voor gebruik.

Bij reeds geverfde oppervlakken, 1 of 2 lagen ‘kalkverf’ aanbrengen.

OVERSCHILDERBAARHEID:  goed overschilderbaar met klassieke muurverven

KALKVERF - LA PEINTURE

met onregelmatige aanzetten te werken, om banen in het verfwerk te

aangebracht te worden op Ramatex binnen/buiten of Muurprim. Men dient

gebruikt om een kalkeffect op binnenmuren te bekomen. De verf dient

La Peinture Kalkverf is een matte decoratieve kalkverf. Deze wordt 

VEILIGHEIDSOPMERKING: buiten bereik van kinderen bewaren

MINIMUM GEBRUIKSTEMPERATUUR: niet onder 7°C verwerken

vermijden.

- kan overschilderd worden met klassieke muurverven (eerst gladschuren)

- kan extra beschermd worden met een watergedragen niet vergelende

matte vernis



Voorbereiding van Tip: Als de ondergrond licht doorschijnt, krijgt men decoratieve effecten.

de ondergrond Dus de kalkverf niet overal even dekkend aanbrengen.

(vervolg) Vermijd een regelmatig patroon, dat ontsiert het decoratieve effect.

Kalkverf La Peinture voldoet aan de EU grenswaarde 

(cat A/a) 30 gr/Lt.(2010). Dit product bevat max.26 gr./lt. VOS

Deze technische nota is samengesteld op basis van de huidige kennis

Het is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.


