
TECHNISCHE FICHE

KALEI-CALCIC

üKalei op kalkbasis 
üIn pastavorm

üNatuurlijke tinten

üKant en klaar

üFraai mat uitzicht

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de 
grenzen van onze algemene voorwaarden.De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

Do-it Pro – Fontijnstraat 119 - B - 3000 - Leuven - T+32(0)78353290 - info@doitpro.be

Do-it Pro Kalei-Calcic is een muurafwerking met lichte kalei-structuur op basis 

van natuurlijke luchtkalk

Toepassing:

Do-it Pro Kalei-Calcic wordt gebruikt voor het kaleien van muren. Kan toegepast worden op 

baksteen en andere minerale ondergronden, zowel in nieuwbouw als renovatie, binnen als buiten.

Eigenschap van het product:

Natuurlijk product

Pastavorm

Zeer goede dekking

In hoge mate waterdampdoorlatend

Voordelen van het systeem:

Gemakkelijk verwerkbaar, kant en klaar

Natuurlijke tinten, milieuvriendelijk

Verwerkingsvoorschriften:

De ondergrond moet ontvet, stofvrij gemaakt worden, zodat deze voldoende draagkrachtig en 

zuiver is, loszittende delen vooraf verwijderen. De ondergrond dient droog en poreus te zijn. Alle 
niet te behandelen delen afschermen. De ondergrond eventueel reinigen met hulp van een 

ontmossingsproduct Technicide + en/of Techniclean Daken.

Vooraleer de eerste laag Do-it Pro Kalei-Calcic aan te brengen dient men de ondergronden zeer 

goed voor te natten. De pasta met mixer oproeren tot een homogene massa. Een eerste laag 

wordt aangebracht met een stevige blokkwast of een kleine wormpomp (bij aanbrengen met een 
wormpomp wordt deze onmiddellijk nagestreken met een blokkwast). Na voldoende droging wordt 

een 2de laag aangebracht op dezelfde wijze als de eerste. Bij de laatste laag wordt er horizontaal 

gestreken met de blokkwast, zodat men de typisch borstelstrepen bekomt van een kalei.

Het is belangrijk dat men goed doorwerkt om geen aanzetten te bekomen van het product. 
Minimumtemperatuur voor het aanbrengen 8 C en donkerder kleuren minimaal 10 C. 

Gereedschap onmiddellijk reinigen met water.

Do-it Pro Kalei-Calcic heeft een invretende werking (gehydrateerde kalk) en kan brandwonden 

veroorzaken, handschoenen en beschermbril en -kledij dragen is verplicht.
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Verbruik:

Ca 1,5kg/m²/laag.

Technische kenmerken: 

Uitzicht : pasta
Luchtkalk

Marmerpoeder

Minerale pigmenten

Dichtheid : 1,9 – korrel 0,7

Kleuren : (zie kleurenkaart)

H319 : veroorzaakt ernstige oogirritatie

H315 : veroorzaakt huidirritatie
H317 : kan een allergische huidreactie veroorzaken

H335 : kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

P280 : beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, 
gelaatsbescherming dragen

P261 : inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden
P264 : na het werken met dit product grondig wassen.

P271 : alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken 

P272 : verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
P305+P351+P338+P337+P313 : BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie 
: Een arts raadplegen 

P304+P340 :NA INADEMING : In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 

vergemakkelijkt 
P302+P352+P362+P332+P313+P321:BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen. 

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie : Een arts 
raadplegen. Specifieke behandeling vereist 

P333+P313 :bij huidirritatie of uitslag : Een arts raadplegen 

P233 : in goed gesloten verpakking bewaren. 
P235 : koel bewaren

P405 : achter slot bewaren
P501 : deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen 

Verpakking en opslag:

25 kg  emmer

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar
Product verdeeld door Do-it Pro bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be


