
TOEPASSING BINNEN

Ondergronden

UITVOERING

APPLICATIE Eerst 1 laag "Impression Universelle". 12u laten drogen.
1. Traditionele methode

2. Voor een comfortabele aanbreng op grote oppevlakten :

Enduit Romain
Decoratieve plamuur op basis van kalk

Technische fiche N°906 INT MAT

Op wanden. In alle droge ruimten van de woning.

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden.  

BELANGRIJKSTE 

KWALITEITEN
Fluweelachtige decoratieve kalkpasta met hedendaagse uitstraling.

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

GEREEDSCHAP

De "Sous-couche Enduit Romain met de microstar roller (ref. 4051002) en de"Enduit 

Romain"met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002).

"Sous-couche Enduit Romain" : egaal aanbrengen met de Microstar roller 10mm (ref. 

4051002). 6 à 8u laten drogen.
"Enduit Romain" : lichtjes roeren. De "Enduit Romain" aanbrengen op egale dikte met de 

"Lisseuse inox" (ref. 4054002). Werken per kleine oppervlakten, beginnende bovenaan de wand. 

Als het product begint mat te worden,  uitvlakken met de "Lisseuse inox" (ref. 4054002). Werken 

per kleine oppervlakten (20 à 30cm² ). 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 mogelijke oneffenheden weg te gommen. Daarna grondig ontstoffen.

op weinig poreuze ondergrond, 1 laag "Impression Rugueuse".
op poreuze of poederachtige ondergrond, 1 laag "Impression Universelle" en daarna 1 laag 

"Impression Rugueuse".

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

couche" uniform aanbrengen met de "Lisseuse inoxl" (ref. 4054002). Beginnen bovenaan de 

muur en de dikte van de laag afstemmen op de korrel van de "Impression Rugueuse". Ca. 12u 

laten drogen.
"Enduit Romain" : zie methode hierboven
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ALGEMENE 
EIGENSCHAPPEN

Reiniging van gereedschap
Densiteit

VOS gehalte Sous-couche  :

Enduit Romain :

BESCHERMING : "Cire Hydrodiluable"
Op de uitgeharde pasta (tot 3 dagen bij vochtige weersomstandigheden), van onder naar boven 

de boenwas aanbrengen per kleine oppervlakten (20 x 20cm) met de "Lisseuse inox" (ref. 

4054002). Werken van nat naar droog. De boenwas is vereist om de duurzaamheid van de tint te 

garanderen.
NB : het eindresultaat moet bekeken worden na volledige droging van de boenwas.

Aspect Mat
Rendement Sous-couche : 8 à 10m²  per L

Enduit Romain : 2 à 2,5m²  per L
Boenwas : 16 à 18m²  per L

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

Overschilderbaar Sous-couche : 6 à 8u. 

Enduit Romain : ca. 24u.
Vaste stof gehalte Sous-couche : gewicht : 57%; volume42%.

Enduit Romain :  gewicht : 75%; volume : 55%.
Met water
Sous-couche : 1,36
Enduit Romain : 1,85
Watergedragen boenwas : 1

Verpakkingen Sous-couche : 0,5L, 2,5L en 10L
Enduit Romain: 3L en 10L
Boenwas : 1L en 2,5L

Bewaring
1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij bewaren.

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. 

REGLEMENTAIRE 

KENMERKEN
CLASSIFICATIE AFNOR Groep I - klasse 1d2

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

product bevat max. 3g/L VOS.

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

product bevat max. 15g/L VOS.
Cire Hydrodiluable :

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

product bevat max. 15g/L VOS.

VEILIGHEID Zie veiligheidsfiche (FDS)
Conform de geldende wetgeving.
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