
TOEPASSING BINNEN

Ondergronden

UITVOERING

APPLICATIE De "Impression Universelle" moet volledig droog zijn (tot 12u drogingstijd).
1ste stap

Het deksel als palet gebruiken. Een beetje kalk op het deksel gieten en de punt van de lisseuse 

Akterre er in deppen. Door een achterwaartse beweging met de lisseuse over de boord van het 

deksel, de overtollige kalk eraf nemen. Met de punt van de plastiek spatel een verticale 

"stippellijn" trekken op de wand en dan verticaal uitvlakken met de spatel plat op de wand.

Om de kalk te beschermen, na 3 à 4 dagen droging, de "Protection pour Peintures et 

Revêtements Minéraux" aanbrengen. Daarvoor de technische fiche n° 924  volgen.

2de stap

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

wassen, schuren en ontstoffen. Daar de kalk niet compatiebel is met de meeste ondergronden, is 

het van essentiëel belang om eerst een laag "Impression Universelle" aan te brengen met 

uitsluiting van elk ander product.

GEREEDSCHAP

Microstar roller 10mm (ref. 4051002), spalter 150mm (ref. 4017022) en lisseuse plastique 

Akterre (ref. 4049001).

De kalk aanbrengen met de Microstar roller (ref. 4051002) in verticale banen en, nat in nat, 

verticaal uitdassen met de spalter 150mm (ref. 4017022) om een verticaal streep-effect te 

bekomen.

BELANGRIJKSTE 

KWALITEITEN
Diep mat. Niet poederend, laat de ondergrond ademen. Restaureerbaar. Men mag in het 

midden van een wand stoppen en later verder werken.

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

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

DIEP MAT

Op wanden. In alle droge ruimten van de woning.

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden.  Verplicht eerst een laag "Impression 

Universelle" (met uitsluiting van elk ander product).

Chaux Tramée
by Myriam Gevaert

Technische fiche N° INT
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ALGEMENE 

EIGENSCHAPPEN
 

Reiniging van gereedschap

VOS gehalte Kalk :

Conform de geldende wetgeving.

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

product bevat max. 1g/L VOS.

VEILIGHEID Zie veiligheidsfiche (FDS)

Kalk :  1L, 3L en 10L

Bewaring kalk : 6 maand in ongeopende, originele verpakking. 

Kalk : gewicht : 53%; volume : 34%; densiteit : 1,33

Met water

REGLEMENTAIRE 

KENMERKEN
CLASSIFICATIE AFNOR Groep 1 - klasse 1d2

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.

Verpakkingen

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

Droging Kalk :  4 à 6u. 

Overschilderbaar Kalk 1ste laag : 4 à 6u.

Rendement Kalk 1ste laag : 9 à 10m²  per L
Kalk 2de laag : 14 à 16m²  per L
Protection : 20 à 25m² /L

Aspect Mat
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