
TOEPASSINGEN Matte kalei-afwerking voor muren die werden voorbehandeld met C83.
Na voorbehandeling met PRIMER P77, toepasbaar als niet vullende
toepassing, op onbehandelde of reeds geschilderde muren.

EIGENSCHAPPEN Decoratief mineraal uitzicht.
Hoge watervastheid.
Kant-en-klaar in de pot.
Bevat geen cement.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL kalk en acrylaatcopolymeerdispersie
PIGMENT aangepaste minerale vulstoffen en pigmenten
OPLOSMIDDEL water

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of
herstellen.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.
CALIME aanbrengen met Nestalgie blokkwast in 1 à 2 lagen op de
voorbereide ondergrond.
Verschillende verpakkingen onderling mengen om kleurverschillen te
voorkomen.
In normale omstandigheden is één enkele laag CALIME voldoende, breng
een tweede laag aan bij onvoldoende dekkracht of voor een langere
levensduur.
De onbehandelde muur vooraf nat sproeien zorgt voor een betere
verwerkbaarheid van de CALIME

VERDUNNING

Gebruiksklaar
VERBRUIK

2 - 4 m²/l per laag.
Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard
van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN

De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen,
ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)
Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water

SPUITGEGEVENS

CALIME
KANT EN KLARE KALEI AFWERKING MET TYPISCH LEVEND KALKEFFECT.
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Niet van toepassing.

KENMERKEN DENSITEIT 1.6 kg/l
VISCOSITEIT 0.75 - 0.95 Pa.s. (physica 1500 /s ; 23°C)
VLAMPUNT > 55°C
GLANSWAARDE 0.1 - 1.0 (300µ - ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 48.57 %
WATERDAMPDOORLAATBAARHEIDSd - 0.093 bij voorgeschreven verbruik

KLEUREN Enkel aankleurbaar met anorganische pigmenten.
15 vaste kleuren met de kleurmengmachine.
Andere kleuren in overleg met het labo.
in basis L
in overleg met het labo

VERPAKKINGEN MY-MX basis L: 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is CALIME minimum 1 jaar houdbaar bij
een temperatuur tussen 5°C en 35 °C

VOORZORGSMAATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 % en bij
regengevaar of mist.
Vorstvrij bewaren.
CALIME op dichtingskit kan donkerder aftekenen.
CALIME is niet geschikt voor permanent vochtige muren.
De eerste dagen na het plaatsen tegen neerslag beschermen.
Bij onvoldoende uitdroging zal eventuele neerslag kalkuitbloedingen
veroorzaken.
Het uiteindelijke aspect van CALIME is afhankelijk van diverse factoren zoals
de snelheid van drogen, de temperatuur en luchtvochtigheid, de aangebrachte
laagdikte en de soort en porositeit van de ondergrond. Op hetzelfde vlak zijn
dus verschillende kleurnuances mogelijk. Deze kunnen licht afwijken van het
gekozen kleurstaal.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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