
 

Kalkverf

Algemeen: Deze traditionele Italiaanse kalkverf op waterbasis kan binnen en buiten toegepast worden.

 De authentieke kleuren worden gemaakt met behulp van minerale pigmenten.

Uiterlijk: Kalkverf heeft een mat en poederig aanzien. Het rustieke uiterlijk wordt bepaald door de manier

 van aanbrengen.

Kleuren: Alle Carte Colori kleuren. Overige kleurenkaarten op aanvraag.

Verbruik: ongeveer 4 à 5 vierkante meter per liter uitgaande van 2 lagen

Voorbehandelen: - Oude onderlagen schoon- vetvrij maken

 - Nieuw stucwerk zeer goed laten drogen

 - Muren checken op oneffenheden, eventuele gaatjes vullen met muurvuller, goed laten drogen en glad  

	 			schuren	met	fijn	schuurpapier.
 - Corifondo voorstrijk gebruiken bij een ondergrond van: latex of andere synthetische verf, gipskarton-

 platen, oude verpulverde mortellagen (eerst goed afborstelen), Knaufbepleistering of ander pleisterwek  

 welke niet uit zuivere kalk bestaat. Alleen bij reeds gekalkte muren kan direct een nieuwe kalkverfkleur  

 worden aangebracht.

 Corifondo is een ademende hechtlaag die zorgt voor een gelijkmatige absorptie van de lagen kalkverf, en  

 voor een gelijkmatiger resultaat.

 Geplamuurde plekken als eerste even een keer voorstrijken, vervolgens de gehele muur voorstrijken met  

 een blokkwast. Verdunning van de Corifondo van ongeveer 20% water. Verbruik, 8m2 per kilo.

 Let op: Corifondo moet minimaal 12 uur drogen alvorens verder te kunnen afwerken met kalkverf!

 Zie productinformatie Kalkprimer Corifondo

Algemene toepassing: 1e laag kalkverf:

 Afhankelijk van de zuigkracht en kleur 20 tot 50% verdunnen met water. Donkere kleuren iets meer   

 verdunnen als lichte kleuren. Verder is de mate van verdunning een gevoelskwestie. Vaak is 20% 

 verdunning voor de eerste laag voldoende om een mooie volle 1e laag kalkverf te verkrijgen.

 De rand langs het plafond kun je mooi strak schilderen met een ronde kwast. Dit doe je alleen voor het 

 stuk waar je bezig bent. Daarna deze rand gelijk met de blokkwast verticaal uitsmeren om te voorkomen  

 dat je een horizontale rand blijft zien.

 Aanbrengen van de kalkverf met een blokkwast in verticale stroken. Zet steeds onregelmatige stroken 

 op, de een wat breder, de ander weer langer. Dit geeft een mooi onregelmatig resultaat. Zo de hele muur  

 inschilderen zonder pauze. De kalkverf is bij het opbrengen vele malen donkerder dan na droging, het  

 echte kleurresultaat is dus pas te beoordelen na complete droging van de geschilderde muur.

 Aanbrengen 2e laag kalkverf:

 Na droging als er geen donkere plekken meer te zien zijn op dezelfde manier de 2e laag kalkverf aan-

 brengen. Mate van verdunning aanpassen aan de omstandigheden. 10-40% water toevoegen. Hangt 

 ook af van de temperatuur, bij warm weer kun je iets meer water toevoegen omdat je ook sneller moet  

 werken. Bij hele grote oppervlaktes is het aan te raden met 2 personen te werken.

 Het eindresultaat is afhankelijk van verschillende factoren:

 - Hoe meer verdunning hoe egaler en lichter het zal opdrogen.

 - Donkere kleuren iets meer verdunnen dan lichte kleuren.

 - Te weinig effect in je lichte kleur? Dan kun je met 2 potten tegelijk werken. 1 met weinig verdunning 

 en 1 met wat meer water. Deze dan door elkaar gebruiken. De ene keer doop je de blokkwast in de 

 verdunde verf, de andere keer in de minder verdunde verf.

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid ongeveer 2 uur, de tweede laag kan meteen over 

 de eerste heen.
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Productinformatie Kalkverf



Speciale effecten: Op de muur:

 Afhankelijk van het gewenste resultaat kunnen speciale effecten verkregen worden. Het verdient

 aanbeveling om dit eerst op een proefpaneel uit te proberen. 

 Bijv: een extra verdunde laag over de aandrogende kalkverf geeft een transparant effect. Deze handeling  

 kan een aantal keren herhaald worden. Het is ook mogelijk verschillende kleuren door elkaar heen of   

 (verdund) over elkaar te zetten. 

 Vaak wordt de verf in verticale banen aangebracht maar horizontale banen kan uiteraard ook een mooi  

 effect geven

 

 Ook is het mogelijk om de verf kris kras op te brengen. Let hierbij op dat je ook verschil maakt in banen.  

 Afwisseling van lange en korte streken geeft een natuurlijker resultaat, geeft een wolkerig effect dat een  

 beetje de uitstraling heeft van een betonnen wand.

 

 Op hout of MDF:

 Het beste resultaat wordt verkregen op kaal hout. Het te behandelen oppervlak goed ontvetten en

 lichtjes opschuren. Voor een dekkend effect de verf puur aanbrengen, Als de houtnerf zichtbaar

 moet blijven, de verf verdunnen met water. Voor een extra sleets effect kunnen twee kleuren over

 elkaar heen aangebracht worden (bijv. eerst donker dan licht), daarna doorschuren met

 schuurpapier of staalwol. Let op: Als het hout te vochtig is en na schilderen extreem gaat krimpen 

 bestaat de kans dat de kalkverf af gaat bladderen.

Bescherming: Ter bescherming tegen vlekken kan plaatselijk eventueel Carte Colori Zeer Matte Vernis aangebracht   

 worden. Het poederige effect van de kalkverf verdwijnt dan wel. Het is raadzaam om de kalkverf een   

 week te laten uit reageren alvorens de vernis aan te brengen. Ook na het aanbrengen van Carte Colori  

  Zeer Matte Vernis zal de wand niet 100% volledig bestand zijn tegen bepaalde vlekken zoals heet vet,  

  extreme zuren of agressieve schoonmaakmiddelen.

Bewaren: In gesloten verpakking op een donkere, koele, vorstvrije plaats.

Veiligheid: Kalkverf is irriterend voor de huid en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een 

 dokter raadplegen. Kalkverf buiten het bereik van kinderen houden.

Volumes: 1 liter, 5 liter en 15 liter

Productinformatie Kalkverf

Onze adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch 
kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.

Meer informatie: Carte Colori BV  |  Pascalweg 25a  |  4104 BE  |  Culemborg  |  +31(0) 345- 520620  |  info@cartecolori.nl


