
BESCHRIJVING

Hou je van een levendig interieur met een natuurlijke look?
Dan is MUUR DECO KALKVERF zeker iets voor jou. Deze
100% natuurlijke minerale verf is samengesteld uit zuivere,
gebluste kalk en natuurlijke pigmenten. Door de boeiende
kleurschakeringen creëer je telkens een gevarieerd canvas
dat authenticiteit uitstraalt en in elke ruimte voor extra sfeer
zorgt. De verschillende effecten en nuances krijg je door
het gebruik van diverse verftechnieken.

Welk effect creëren?
Kalkverf is een kalkmatte natuurlijke verfsoort met minerale
pigmenten. Bij het aanbrengen van de verf kunnen
verschillende technieken gebruikt worden waarbij je telkens
een andere kleurschakering of nuance krijgt. Dat geeft een
heel authentiek effect waardoor je ruimte een aparte en
sfeervolle uitstraling krijgt. Kalkverf kan overigens ook
gebruikt worden voor meubels en decoratie, wat ook zorgt
voor een heel warme en karaktervolle look. 

WAAR KAN JE ONZE KALKVERF
TOEPASSEN?

Muur Deco Kalkverf kan je overal toepassen zolang de
ondergrond maar mineraal is. De toepassing voor Muur
Deco Kalkverf gaat dus verder dan enkel op muurvlakken.
Je kan er bijvoorbeeld ook kastjes mee behandelen om ze
een authentieke landelijke uitstraling te geven. Hiervoor kan
je gebruik maken van onze geschikte primers: Primer Muur
voor muuroppervlakken en Omni Hydro voor houten
oppervlakken. Om Muur Deco Kalkverf goed
onderhoudbaar te maken, kan je de verf afwerken met
Vernice Invisibile, een onzichtbare beschermlaag. Op die
manier kan je de kalkverf ook toepassen in keukens en
badkamers.
 

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSING

MUUR DECO KALKVERF is geschikt voor binnenmuren in
pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, en
dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds
geschilderde oppervlakken, maar niet op oliehoudende
ondergronden. Ondergrond met absorberend zijn en niet
waterafstotend

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en
oppervlak onder de 5°C is.
Relatieve vochtigheid max 85%
Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN
HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen
houden.
Draag hand- en oogbescherming.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te
behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de
conditie van de haren hoog te houden.

MUUR DECO KALKVERF

https://paintfactory.be/producten/aanverwante_verfproducten/algemeen/brushcon
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


100% natuurlijk
Kalkmat
Spanningsarm
Schimmel –en bacteriewerend
Goede dekkracht
Waterdampdoorlatend
Voor een goede reinigbaarheid kan geopteerd worden
om af te werken met Vernice Invisibile

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende
verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf
tenminste 1 jaar houdbaar.
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Kleuren
? Standaard ( Ready Mix )
Wit
?Basissen voor PAINTFACTORY
kleurenmengsysteem
Pastel (P) Deep (D) Transparant ( TR)
Zo goed als alle kleuren mogelijk.
Heel diepe, donkere kleuren zijn niet mogelijk door de
aanwezigheid van natuurlijke witte kalk.
De kleur, karakteristiek aan kalkverf varieert naargelang
de zuigkracht van de ondergrond en de manier van
aanbrengen. Voor een juiste weergave van het kleur,
altijd een testvlak plaatsen.

? Speciale kleuren :
Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.
Certificatie
Bevat weinig VOS.
Technische Bijstand
Wordt verkregen via een erkend
PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be
Volatiele organische stoffen
Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 :
30gr/L

Technische Data
  Bindmiddel technologie              Gebluste kalk

Vaste stoffen in volume% 28.27 %

Vaste stof in gewicht % 49.83 %

Verbruik 8-10 m²/L

Natte laagdikte 124 µm

Droge laagdikte 35 µm

Droogtijd : stofdroog 20°C min.

Overschilderbaar na 20°C 8 u

Densiteit 20°C 1.41 Kg/L

PH waarde 12-13

Waterdampdoorlaatbaarheid 0.01 sd-value

PRODUCT INFORMATIE

MUUR DECO KALKVERF
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ONDERGROND, VOORBEREIDING EN
GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte
voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk incluis, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat
drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te
zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat
gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Ondergrond Voorbereiding ondergrond Grondlaag Afwerking

Minerale
ondergronden
zoals
pleister, cement,…

Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.
Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn.
Herstel gebreken met de zelfde type pleister.

PRIMER
FIXATIE bij
poederende
ondergronden,
anders 1 laag
PRIMER
MUUR.

1 à 2 lagen
MUUR DECO
KALKVERF

Gipskartonplaten
en gelijkaardig
materiaal

Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.

PRIMER
FIXATIE bij
poederende
ondergronden,
anders 1 laag
PRIMER
MUUR.

1 à 2 lagen
MUUR DECO
KALKVERF

Oude verflagen op
basis van
kunstharsdispersie

Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.
1 laag
PRIMER
MUUR

1 à 2 lagen
MUUR DECO
KALKVERF

Oude verflagen op
basis van
alkydharsen

Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Indien
nodig mat gemaakt
met sterk ammoniakhoudend water.
Glanzende oude verf volledig mat schuren.

1 laag
PRIMER
OMNI

1 à 2 lagen
MUUR DECO
KALKVERF

Baksteen
Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten.
Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de stenen vrij
zijn van bloei. Gebruik hiervoor Bonotools GROEN WEG.

PRIMER
FIXATIE bij
poederende
ondergronden,
anders 1 laag
PRIMER
MUUR.

1 à 2 lagen
MUUR DECO
KALKVERF

Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. 1 laag 1 à 2 lagen

MUUR DECO KALKVERF

https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
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Verven in slechte
staat

Herstel het
oppervlak indien nodig. Controleer of er geen
structurele problemen zijn.

PRIMER
MUUR

MUUR DECO
KALKVERF

Behang

Eerst reinigen met Bonotools Cleaner 1/20
verdunnen in water of Bonotools Cleaner Spray. Indien blaasvorming
dient het
behang verwijderd te worden.

1 laag
PRIMER
MUUR

1 à 2 lagen
MUUR DECO
KALKVERF

Door invloed van temperatuur, ondergrond en luchtvochtigheid kan men verkleuring krijgen van het gekalkverfde
oppervlak. Dit is typisch aan kalkverf. Om deze eigenschap te verminderen moet men meerdere dunne lagen aanbrengen
en goed uitstrijken.
Kalkverven kunnen door de ondergrondeigenschappen, het type object, de weersbelasting en schadelijke stoffen uit de
atmosfeer vervroegd verweren. Dit is typisch aan het natuurlijk materiaal van kalkverf en is dus geen productfout.
Bij overschilderen met Vernice Invisibile voor een goede onderhoudbaarheid, dient een droogtijd van minimaal 1 week in
acht worden genomen om geen kalkuitslag te bekomen.

VERWERKING EN
VERDUNNING

Met kwast (Bonotools blokborstels)
MUUR DECO KALKVERF wordt in de eerste laag tot maximum 10 % verdund. De tweede laag verdunnen van 10% tot
max 30%, afhankelijk van het gewenst effect. Hoe meer verdunning, hoe meer tekening je kan aanbrengen.
Rollers kunnen niet worden gebruikt.  Rollers zullen zorgen voor baanvorming.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad
opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen PAINTFACTORY te contacteren. Deze technische
informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze
aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote
verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige
verwerker vragen.

MUUR DECO KALKVERF

http://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
https://paintfactory.be/producten/onderhoudsproducten/algemeen/cleaner_1l
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