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Materialen
Kwast
Kan kalkverf met een gewone blokkwast aangebracht worden?
Ja.
Echter met een originele kalkkwast met lange haren krijgt men meer structuur in de verf en een
mooier effect.
Roller
Kan kalkverf met een roller opgebracht worden?
Nee. Gekleurde kalkverf opgebracht met een roller zal pigmentsporen achterlaten en overlappingen
worden niet mooi. Enkel witte kalkverven kunnen wel met een roller opgebracht worden.
Ondergrond
Voorbehandelen
Moeten de muren voorbehandeld worden?
Afhankelijk van de ondergrond is een voorbehandeling noodzakelijk.. Zie voor meer informatie
de productuitvoeringsbeschrijving.
Lak
Kan kalkverf op een lakverf aangebracht worden?
Neen.
Latex
Kan kalkverf op een latex aangebracht worden?
Ja.
Bij grote kleurverschillen is het aan te raden een grondlaag Pure & Original Wall Prim aan te
brengen.
Kalkverf
Kan kalkverf op een kalkverf aangebracht worden?
Ja
De onderlaag dient minimaal 48 uur uitgehard te zijn. Het is aan te raden om als grondlaag Pure & Original
Wall Prim aan te brengen om de zuigkracht te minderen en een homogeen resultaat te verkrijgen.

Behang
Is kalkverf op behang aan te brengen?
Ja.
In principe wel als het behang goed vastzit. Het behang dient wel met Pure & Original Wall Prim
voorgestreken te worden.
Hout & MDF
Kan kalkverf op hout?
Ja.
Op nieuw hout is voorbehandelen niet noodzakelijk. Men moet wel in acht nemen dat de
levensduur minder is dan een lakverf en kalkverf op hout niet echt onderhoudsvriendelijk is.
Eventueel kan als afwerklaag een (gekleurde) was opgebracht worden.
MDF : Eerst 1 laag Pure & Original Wall Prim. Dezelfde regels gelden zoals houtwerk.
Stucwerk / pleister
Kan kalkverf op stucwerk?
Ja.
De minerale ondergrond geeft de beste hechting voor kalkverf. Oud stucwerk dient vast en zeer
goed droog te zijn. Nieuw stucwerk moet minimaal 28 dagen uit te drogen(vraag aan de stucadoor
wat de uithardtijd is). Het is aan te raden om vooraf een onderlaag van Pure & Original Wall Fix
toe te passen om de zuigkracht te verminderen.
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Gebruik
Afgeven
Geeft Pure & Original Fresco kalkverf af?
Nee. De kalkverf geeft niet af zoals vroeger het geval was, en heeft wel de poederige uitstraling van
vroeger.
Afwasbaarheid

Is kalkverf goed afwasbaar?
Nee.

Kalkverf is poreus en gaat zowel een verbinding aan met de ondergrond als met de vlek. Hierdoor
is de vlek niet verwijderbaar. Lichte vlekken zo snel mogelijk afnemen met lauw water. Niet
wrijven.

Natte ruimtes
Kan kalkverf in natte ruimtes als een badkamer, keuken en of toilet aangebracht worden?
Ja.
Kalkverf is bacterie- en schimmelwerend, dus zal zich uitstekend houden in deze ruimtes. Let op
wanneer muren nat of vuil kunnen worden zoals in een keuken en sanitaire ruimtes. Om dezen
te beschermen is het raadzaam een afwerklaag van Fresco matte vernis (PU) op te brengen. Dit
geeft echter een lichte glanslaag waardoor het kalkeffect enigszins verminderd doch blijft
charmant.
Droogtijden
Wat zijn de droogtijden voor kalkverf?
Aan te raden is een droogtijd van 8 uur te hanteren. Korte droogtijd is mogelijk al naar gelang het
gewenste effect. Kortere droogtijd kan glansvlekken veroorzaken. Tussen de 2e en 3e laag kan een
langere droogtijd noodzakelijk zijn i.v.m. de dikte van de kalklaag.
Bewaren
Hoe lang is kalkverf te bewaren?
In gesloten verpakking en vorstvrij gegarandeerd 12 maanden, zeer veel kleuren blijven, mits de
verpakking gesloten blijft, onbeperkt houdbaar. Na opening is de kalkverf nog 6 maanden
houdbaar
Kalkverf is een 100% natuurlijke verf met 100% natuur pigmenten. Bij de donkere kleuren kan op
termijn een verkleuring ontstaan.
Milieu
Is Pure&Original Fresco milieu vriendelijk?
Ja.
Pure&Original Fresco is gemaakt van 100% natuurlijke materialen zonder toevoegingen en of
bindmiddelen. Door het sterk vochtonttrekkend karakter en de gebluste kalk die aanwezig is, is
het raadzaam voor gebruik handschoenen te dragen.
Mengen
Is Fresco te mengen met andere verven?
Nee. Door de samenstelling is Pure & Original Fresco niet mengbaar met een lak en of andere
verfsoort.
Is Pure & Original Fresco onderling te mengen?
Ja.
Het is heel goed mogelijk om speciale effecten te maken door de toepassing van meerdere
kleuren.
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Verbruik
Hoeveel m2 is te doen met 1 liter Pure & Original Fresco?
Als indicatie ligt een gemiddeld verbruik tussen de 4 en 5 m2 per liter voor 2 lagen. Het exacte
verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond.
Verdunnen.
Moet kalkverf verdund worden?
Aanbevolen wordt de 1e laag 5% te verdunnen met water, de 2e laag kan onverdund opgebracht
worden. Evenals de derde laag bij donkere kleuren. Een hogere verdunning is mogelijk, dit kan
leiden tot een sterker kalkeffect en mogelijk bij veel verdunning tot witte kalkstrepen. Dit is al
naar belang het persoonlijk gewenst effect. Men kan hiermee experimenteren.

Meer toepassingsmogelijkheden?
Vraag uw dealer om de product uitvoeringsbeschrijving.
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