
TOEPASSING BINNEN

Ondergronden

UITVOERING

APPLICATIE

Collection Chaux Fine
Kalkpasta

Technische fiche N°921 INT MAT

Op wanden. In alle droge ruimten van de woning.

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden.  

BELANGRIJKSTE 

KWALITEITEN
Bevat mica-deeltjes die het mineraal effect versterkt. Niet poederend, laat de ondergrond 

ademen.

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. Indien nodig, oude verven 

wassen, schuren en ontstoffen. Het is van essentiëel belang de ondergrond voor te bereiden met 

volgende primers met uitsluiting van elk ander product:
op weinig poreuze ondergrond, 1 laag "Impression Rugueuse".
op poreuze of poederachtige ondergrond, 1 laag "Impression Universelle" en daarna 1 laag 

"Impression Rugueuse".

GEREEDSCHAP

"Sous-couche" en "Chaux Fine" met de platoir trapézoïdal (ref. 4054004). "Lisseuse inox (ref. 

4054002) voor de "Chaux Fine". Grattoir Mercury (ref. Mercury Ultra 37) voor het schuren van 

de kalk. Plantenspuit (ref. 101321) voor de "Protection pour peintures et revêtements minéraux.

"Sous-couche Enduit Minéral" : als de "Impression Rugueuse" droog is (ca. 4u) de "Sous-

couche" uniform aanbrengen met de "platoir trapézoïdal" (ref. 4054004). Beginnen 

bovenaan de muur en de dikte van de laag afstemmen op de korrel van de "Impression 

Rugueuse". Ca. 12u laten drogen.

"Chaux Fine" : lichtjes roeren. De "Chaux Fine" aanbrengen op egale dikte met de "Platoir 

Trapézoïdal" (ref. 4054004). Werken per kleine oppervlakten. Als het product begint mat te 

worden, lichtjes uitvlakken met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002). Werken per kleine 

oppervlakten. Ca.12u laten drogen. Tijdens het drogen het product niet aanraken. 
Eens de kalk goed droog, lichtjes schuren met de "Grattoir Mercury" (ref. Mercury Ultra 37) om 

de mica-deeltjes tevoorchijn te halen en de mogelijke oneffenheden weg te gommen. Daarna 

grondig ontstoffen.
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BESCHERMING :

ALGEMENE 
EIGENSCHAPPEN

Reiniging van gereedschap

VOS gehalte Sous-couche Enduit Minéral :

Chaux Fine :

Na 3 à 4 dagen, als de kalk uitgehard is, beschermen met de "Protection pour Peintures et 

Revêtements Minéraux". Aanbrengen met de plantenspuit (ref. 101321) van onder naar boven.  

Niet te veel verzadigen. Droging in ca. 2 à 4u. Dit product beschermt tegen water maar is geen 

vervanging voor faiences. 
NB : Deze beschermingslaag kan de tint lichtjes versterken.

Aspect Mat
Rendement Sous-couche : ca. 1,3 à 1,6m²  per kg

Kalk : 2,5 à 3m²  per L
Protection : 20 à 25m² /L

Droging Sous-couche : Kleefvrij na 30 min.
Kalk  :  ca. 12u. 

Overschilderbaar Sous-couche : Ca 12u 
Kalk : met de "Protection pour Peintures et Revêtements 

Minéraux" na 3 à 4 dagen droging. Zich houden aan de 

technische fiche n° 924 .
Vaste stof gehalte - densiteit Sous-couche : gewicht : 76%; volume55%; densiteit : 1,9 

Chaux Fine :  gewicht : 69%; volume : 46%; densiteit : 1,6
Met water

Verpakkingen Sous-couche : 5kg en 20kg
Chaux Fine : 3L en 12L

Bewaring Chaux Fine : 6 maand in ongeopende, originele verpakking. 

VOORZORGS-

MAATREGEL

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve 

luchtvochtigheid hoger dan 75%.
Deze verf bevat bebluste kalk. Het is dus noodzakelijk de ogen en de handen te beschermen. 

Vorstvrij bewaren.

REGLEMENTAIRE 

KENMERKEN
CLASSIFICATIE AFNOR Groep III - klasse 2

Conform de geldende wetgeving.

EU grenswaarde voor dit product (catA/l) : 200g/L (2010). Dit 

product bevat max. 2g/L VOS.

EU grenswaarde voor dit product (catA/l) : 200g/L (2010). Dit 

product bevat max. 20g/L VOS.
VEILIGHEID Zie veiligheidsfiche (FDS)
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