technische informatie
fresco - kalkverf

met natuurlijke pigmenten

FRESCO - Regular
Met natuurlijke pigmenten

Algemeen
Fresco - kalkverf is klaar voor gebruik en gemaakt volgens DIN 55945. Fresco is bedoeld voor gebruik binnen en
is samengesteld uit zuivere, gebluste kalk en natuurlijke pigmenten. Fresco kalkverf is 100% mineraal en zeer
milieuvriendelijk. De uitstraling is zeer mat, poederig met kleurnuances. De uitstraling wordt bepaald door de
wijze van aanbrengen en de omstandigheden waaronder de verf wordt aangebracht.
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. Kalkverf kan niet bijgewerkt worden. Dit geeft
een kleurafwijking door het versneld intrekken van het vocht in de muur en het naar voren treden van de kalk.
De eerste laag van midden- en donkere kleuren kan een nogal vlekkerig effect geven. Dit vermindert na
het aanbrengen van meerdere lagen. De kalkkleuren halen pas na het plaatsen van een tweede laag hun
effectieve eindkleur. Na een eerste laag kunnen de kleuren nog veel afwijken van het originele
staal. Bij vergelijking met een kleurstaal, kunnen lichte kleurafwijkingen mogelijk zijn. Dit door
de natuurlijk materialen in de kalkverf. De kleur en karakteristiek van kalkverf is dat deze varieert
naar gelang de zuigkracht van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Voor een juiste weergave
van de kleur en effect, altijd een testvlak plaatsen. Meng de verschillende verpakkingen alvorens
te starten om kleurverschillen te vermijden en bestel voldoende. Aanbrengen middels 2 lagen.
De voornaamste kenmerken zijn
•
Klaar voor gebruik
•
Vergeeld niet / wordt niet groen
•
100% recyclebaar
•
Goed dekvermogen
•
Waterdamp doorlatend
•
VOS vrij
•
Spanningsarm
•
Geen synthetische bindmiddelen
•
Bacterie- en schimmelwerend
•
Kalk mat effect
•
Onbrandbaar
•
Zeer licht, of niet, afwasbaar
Toepassing
•
•
•
•

Kalkpleister
Cementpleister
Zuigende natuursteen
Andere minerale ondergronden

Voorbereiding
De ondergrond moet geschikt zijn voor kalkverven
(absorberend en niet waterafstotend). Het te
schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en
vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte
voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige
bescherming.
Ondergronden voorstrijken met Pure & Original
WallPrim. Indien reparatieplekken aanwezig zijn,
deze lokaal voorstrijken en daarna de hele
muur met Pure & Original WallPrim. Sterk
zuigende ondergronden (zonder reparatie plekken)
voorstrijken met Pure & Original Wallfix.
Ondergrond hout: onbehandeld hout opschuren en
ontvetten met Pure & Original Super Cleaner. Wilt
u de nerf zichtbaar houden, dan de kalkverf sterk
verdunnen (max 85%). Voor dekkende uitstraling,
onverdund opzetten met een laag Pure & Original
Omniprim. Sleets effect wordt verkregen door 2
kleuren op elkaar te zetten en licht op te schuren.
Let op: Hout dient voldoende droog te zijn i.v.m.
voorkomen van krimp van het hout.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site.
www.pure-original.nl
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Aanbrengcondities
Breng
Fresco
aan
met
een
langharige
blokkwast, doek of spons. Schilder niet in
direct
zonlicht.
Schilder
vanuit
een
droog
oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak.
Voor gebruik goed roeren en controleer de kleur.
Omdat Fresco een natuurlijk product is, zal de dikte
van de verf verschillen naargelang de kleur. We
adviseren om de fresco (indien noodzakelijk)
te
verdunnen
tot
de
dikte
van
magere
yoghurt. Als meer wordt verdund, zullen de
tekening en de kleurnuances sterker naar boven
komen. Altijd goed roeren voor gebruik.
Let op: hoe meer er verdund wordt, hoe meer
het kalkeffect naar boven komt. Dit komt meer tot
uiting in de donkere kleuren. Daarom is het afgeraden
om verf op XD basis te verdunnen.
Overschilderbaar na 8 uur. Bij te veel doorslag, 24
tot 48 uur wachten en een nieuwe, onverdunde laag
aanbrengen.
Temperatuur: >5°C, <35°C
(lucht, oppervlak en materiaal)
Relatieve vochtigheid: 85% max.
Het niet respecteren van verwerkingscondities en of
droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke
resultaat en de uitstraling.
Kleuren
Volgens de Pure & Original kleurenkaart.
Let op: Stalen in de Fresco kleurenbox geven een
idee van de kleurnuance die u kunt verwachten.
Omdat het een natuurlijk product met kleurnuances
en het kalkeffect betreft, kan de exacte kleur niet
gegarandeerd worden. Het kalkeffect zal duidelijker
zichtbaar zijn in donkere kleuren door het contrast.
Let op: Kleurafwijkingen volgens kleurstaal zijn
materiaal gebonden.
Verpakking
Leverbaar in 1L, 2,5L en 5L.

Bescherming
Kalkverf is niet afwasbaar en zeer poreus en zal dus
snel water en vet opnemen.
Rechtstreeks water en of veel condens kan
watersporen achterlaten. Om dit te voorkomen is het
mogelijk
de
verf
te
verzegelen
met
de
Pure
&
Original
Dead
Flat
Eco
Sealer.
Daarna kunt u het oppervlak zeer goed reinigen.
Let op: Aanbrengen van te dikke lagen, of onregelmatig
opzetten, kan (met name op donkere kleuren) leiden
tot wit waas. U dient een droogtijd van 7 dagen in acht
te nemen van de kalkverf vooraleer de Dead flat Eco
Sealer geplaatst kan worden.
Reiniging
Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik
met zeep en water.
Basisgegevens bij 20º C witte verf
Soortelijk gewicht; 		
1,4 g/cm³
Theoretisch rendement;
8 - 10 m²/L
Droogtijd; 			
stofvrij 2 - 3 uur
Overschilderbaar; 		
na min. 8 uur
Vlampunt; 			Geen
EU-grenswaarde: Dit product bevat geen VOS.
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een
droge en vorstvrije plaats 6 - 12 maanden. Gekleurde
kalkverf is 6 maanden houdbaar. Fresco is niet
mengbaar met andere verven. Fresco kleuren kunnen
mogelijk een kleurverandering ondergaan i.v.m. in de
tijd, dit is inherent aan het minerale product.
Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende o
 ndergronden
en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch
informatieblad opgenomen worden. Het is d

aarom
raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te
raadplegen.
Deze technische informatie werd s
 amengesteld naar
de jongste verftechniek. 
Aansprakelijkheid voor de
algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet 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.
Veiligheid
De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval
van contact, overvloedig spoelen met water en
direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van
kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie
tijdens het verwerken en drogen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site.
www.pure-original.nl
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