
TOEPASSINGEN Grondlaag voor CALIME. Toe te passen als kaleigrondlaag voor minerale
onbehandelde ondergronden zoals baksteenmetselwerk, beton en cementering
zowel in nieuwbouw als renovatie. Na voorbereiding met PRIMER P77, ook
toepasbaar op reeds geschilderde ondergronden. Kan in lagen tot 3 mm
toegepast worden voor het nivelleren van ongelijke of oneffen ondergronden
waarbij de structuur van de ondergrond zichtbaar blijft.

EIGENSCHAPPEN Soepel verwerkbaar in dikkere lagen (laagdiktes tot 3 mm mogelijk).
Authentiek, gestructureerd kalei uitzicht.
hoge watervastheid

SAMENSTELLING BINDMIDDEL Mengsel van minerale hydraulische bindmiddelen.
OPLOSMIDDEL Geen, wordt geleverd in poedervorm en net voor gebruik

aangemaakt met water.

GEBRUIK VOORBEREIDING

Loszittende delen vooraf verwijderen, losse voegen 2 cm diep uitslijpen en
hervoegen met rijnzand en cement.
Poreuze ondergronden:
C83 rechtstreeks aanbrengen.
Niet poreuze of reeds geschilderde ondergronden met een niet-olieverf:
Een grondlaag PRIMER P77 aanbrengen.

VERWERKING

Aan te brengen met een Nestalgie blokkwast.
C83 wordt net voor gebruik aangemaakt met water. Voor 1 kg poeder is
ongeveer 0,35 liter tot 0,40 liter water nodig. Doe de nodige hoeveelheid
water in een mengkuip of emmer en voeg het poeder toe. Meng
mechanisch tot een egale substantie. Het aangemaakte mengsel is
ongeveer 3 uur verwerkbaar.
Breng het mengsel aan met een Nestalgie blokkwast rechtstreeks op de
onbehandelde muur of voorbereide muur.
Voor laagdiktes hoger dan 3 mm moeten 2 lagen aangebracht worden.
De verwerkbaarheid van C83 op onbehandelde ondergronden verbetert
door vooraf de muur oppervlakkig nat te maken.
Maximale laagdikte : 3 mm, bij hogere laagdiktes (ook plaatselijk) kan de
C83 barsten.
Na droging van deze grondlaag (min. 24 uur) kan deze worden afgewerkt
met CALIME.

VERDUNNING

Voor 1 kg poeder is 0,35 tot 0,40 liter water (op 10kg = ± 3,75 l water - op
25 kg = ± 9,5 l water).
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VERBRUIK

1,5 kg poeder/m²/mm laagdikte.
Gemiddeld verbruik op baksteenmetselwerk is 1 à 2 kg poeder/m².

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 Niet van toepassing.

KENMERKEN VLAMPUNT niet van toepassing
WATERDAMPDOORLAATBAARHEIDSd - 0.077 bij voorgeschreven verbruik
PH 10 - 11

KLEUREN Zandkleurig.

VERPAKKINGEN STANDAARD Emmers van 10 kg
Zakken van 25 kg.

BEWAARTIJD Tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking.

VOORZORGSMAATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen op permanent vochtige muren of olieverven.
Niet aanbrengen op afdichtingskit, daar deze barstjes veroorzaakt in C83.
Het product is sterk alkalisch: bescherm huid en ogen om irritaties te
voorkomen.
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig
oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Stof niet inademen. Aanraking met de
ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid
onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Draag geschikte beschermende
kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen/ het gezicht. Bij
ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. In
geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen.
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Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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