technische informatie
kalkzeep

natuurlijke kalkzeep

KALKZEEP
natuurlijke kalkzeep

Algemeen
Kalkzeep is een natuurlijke zeep en wordt gebruikt bij het verzadigen van kalkhoudende ondergronden zoals
Fresco kalkverf en Marrakech Walls.

De voornaamste kenmerken zijn
•
Maakt het oppervlak waterafstotend
•
Maakt het oppervlak Onderhoudsvriendelijk
Toepassing
•
•
•

Fresco kalkverf
Marrakech Walls
Het beschermen van andere kalkhoudende onder		
gronden zoals natuursteen, plavuizen, beton, hout 		
etc.

Aanbrengcondities
De Kalkzeep is na goed schudden, klaar voor gebruik.
Niet verdunnen. Op het oppervlak aanbrengen met
een doek of spons en de zeep goed in het oppervlak
wrijven. Verticaal aanbrengen om lopers te vermijden.
Wrijf het daarna met een schone doek droog of polijst
het oppervlak met een polijstpad of polijststeen.
Aanbrengen van te grote hoeveelheden zeep kan
vlekken geven.
Verdunning; 			geen
Temperatuur: >10°C, <35°C
(lucht, oppervlak en materiaal).
Relatieve vochtigheid: 85% max.
Overschilderen
De Kalkzeep is overschilderbaar. Eerst dient het
oppervlak ontvet te worden met Pure & Original
Super Cleaner. Daarna opschuren, stofvrij maken en
overschilderen.
Kleuren
Transparant.
Verpakking
leverbaar in 1L.
Basisgegevens bij 20º C witte verf
Theoretisch rendement;
10 m²/L
Droogtijd; 			
Stofvrij 12 uur
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een
vorstvrije plaats: onbeperkt houdbaar.

Voorbereiding
De meeste verfproblemen komen door een slechte
voorbereiding of applicatie. Het te schilderen
oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het
verfsysteem in langdurige bescherming.
1. Schud de fles Kalkzeep goed. Verdunnen is niet
nodig.
2. Aanbrengen in meerdere lagen. Verticaal aanbrengen om lopers te vermijden.
3. Aanbrengen met een doek of spons.
Respecteer de wachttijd van minimaal 12 uur
tussen het aanbrengen van de lagen. Laat minimaal 7
dagen drogen alvorens te belasten met water.
Let op: Zet eerst een test vlak op. De Kalkzeep kan op
donkere kleuren een witte waas geven indien er te
dikke en/of onregelmatige lagen worden aangebracht.
Bij het testen van de waterafstootbaarheid zal het
water dan niet meer in de ondergrond mogen trekken.
Indien dit wel gebeurd, een extra laag plaatsen.
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

Versie 1

