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Productontwikkeling
Fresco is kalkverf die klaar is voor gebruik en
gemaakt volgens DIN 55945. Fresco is bedoeld
voor gebruik binnen. Fresco is samengesteld uit
zuivere, gebluste kalk en natuurlijke pigmenten
(i.p.v. toeslagstoffen).
Toepassing
Fresco kan worden aangebracht op kalkpleister,
cementpleister, zuigende natuursteen of andere
minerale ondergronden. De ondergrond moet
geschikt zijn voor kalkverven ( bv. absorberend
en niet water afstotend). Oliehoudende of niet
minerale ondergronden zijn niet geschikt voor
Fresco. Deze ondergrond dient vooraf voorzien
te zijn van een laag Wall Prim.
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Producteigenschappen
klaar voor gebruik
spanningsarm
vergeelt niet
geen synthetische bindmiddelen
100% recycleerbaar
bacteriën werend
schimmelwerend
wordt niet groen

• geeft een kalkmat en daarmee zacht effect
• een goed dekvermogen
• is onbrandbaar
• zeer waterdampdoorlatend

• licht afwasbaar.
Glans : Kalkmat
Kleur : Wit , inkleurbaar met natuurlijke pigmentpasta’s. De kleur, karakteristiek aan kalkverf
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.
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Kleurafwijkingen volgens kleurstaal zijn dus
materiaal gebonden. Basisgegevens bij 20°C
witte verf:
Soortelijk gewicht
Theoretisch rendement
Droogtijd : stofvrij
Overschilderbaar
Vlampunt
pH

: + / - 1,4 g/cm³
: 8 m²/L
: 2-3 uur
: min 8 uur
: NVT
: +/- 13

Houdbaarheid
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op
een droge en vorstvrije plaats 6 tot 12 maanden.
Is niet mengbaar met andere verven.
Gebruik
De ondergrond moet draagkrachtig, droog,
schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij sterk zuigende
ondergronden is het aangeraden 1 laag Pure &
Original Wall Fix aan te brengen.
Breng Fresco aan met langharige blokkwast,
roller (enkel voor witte kleur) of met airless
(0.79mm). Ook kan men de ondergrond eerst
licht bevochtigen alvorens te schilderen, of de
verf met een doek op brengen. ( Al Fresco ).
Altijd goed roeren voor gebruik. De eerste laag
mag tot 5% verdund worden met water. (Bij
kleuren met zeer veel pigment eventueel iets
meer verdunnen tot de dikte van magere
yoghurt) De eindlaag onverdund gebruiken.
Voor optimaal resultaat zijn minimaal 2 lagen
aanbevolen. Donkere kleuren eventueel 3 lagen.
Overschilderbaar na 8 uur. Bij te veel doorslag,
24 tot 48 uur wachten en een nieuwe,
onverdunde laag aanbrengen. Gebruik Fresco
Uw dealer:
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pigment. De verf met goed verwerkbaar zijn,
bijvoorbeeld de dikte van magere yoghurt.
3e Laag Pure & Original Fresco onverdund
aanbrengen. (indien veel pigmenten, iets
verdunnen tot een werkbare dikte)
boven temperaturen van 5°C en onder 35°C.
Vraag advies. De relatieve vochtigheid mag de
85% niet overschrijden.
Oppervlaktevoorbereidingen
De meeste verfproblemen doen zich voor door
een slechte voorbereiding of gebruik. Door een
goede oppervlakte voorbereiding geeft het verfsysteem een langdurige bescherming.
De ondergrond moet draagkrachtig, droog,
absorberend, stof- en vetvrij zijn. Herstel barsten
en gaten. Zorg er voor dat de reparaties goed
hard en uitgedroogd zijn alvorens te schilderen
met Fresco. Bij zanderige ondergronden en heel
sterk zuigende ondergronden moet men 1 laag
Pure & Original Wall Fix aanbrengen.
Plaats altijd een proef om te checken of de verf
hecht en geen ongewenste verkleuringen geeft.
Typisch aan kalkverf :
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, zoals Pure &
Original Fresco is, en is dus geen productfout.
De eerste laag van mn. donkere kleuren kan een
nogal vlekkerig effect geven, welke na meerdere
onderdunde lagen verminderd worden. Al naar
gelang van het persoonlijk gewenste effect.
Kalkverf geeft in vergelijk tot de kleuren van
Classico altijd een iets lichtere uitstraling door de
kalk.
Systemen
Aanbevolen systemen:
1e Laag Pure & Original Wall Fix of Wall Prim is
voldoende al naar gelang de porositeit van de
ondergrond.
2e Laag Pure & Original Fresco 5 % verdund
met water. Mogelijk meer bij kleuren met veel
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Verwerkingscondities
Temperatuur : >5°C, <35°C ( lucht, oppervlak
en materiaal)
Relatieve vochtigheid : 85% max.
Verwijderd houden van vorst.
Veiligheid
Zie Veiligheidsinformatieblad.
Gevarensymbool: Xi Irriterend
R36/38: Irriteert ogen en huid.
R41: Gevaar voor ernstige oogschade.
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S24/25: Contact met ogen en huid vermijden.
S26: Bij contact met ogen grondig spoelen met
water en een arts contacteren.
S36/37/39: Bij gebruik aangepaste beschermende
kledij,
handschoenen
en
oogbescherming gebruiken.
Reiniging
Reinig spatten en gemorste Pure & Original
Fresco onmiddellijk met water en zeep. Het is
aangeraden uw materiaal te reinigen met white
spirit om zo roestvorming van uw gereedschap
te vermijden. Het is aangeraden de
veiligheidsvoorschriften van de White Spirit te
lezen alvorens gebruik.
Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende
ondergronden en hun voorbehandeling kunnen
in dit technisch informatieblad opgenomen
worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke
situaties uw leverancier te raadplegen. Deze
technische informatie werd samengesteld naar de
jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de
algemene geldigheid van deze aanwijzingen
moeten 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.
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