
Krijtverf

Algemeen: Carte Colori krijtverf is een hoogwaardige muurverf op waterbasis  voor binnengebruik ontwikkeld  

  volgens de laatste, meest duurzame en milieuvriendelijke technieken. 

Uiterlijk: Zeer matte poederige muurverf met een kalkmat uiterlijk, maar dan zonder de kenmerkende kwast-

 strepen van Kalkverf. Door de rijke hoeveelheid pigmenten en het krijteffect wordt het licht prachtig 

 geabsorbeerd waardoor een zeer rustgevende atmosfeer ontstaat.

Kleuren: Alle kleurenkaarten mogelijk,  inclusief Carte Colori kleuren. Speciale kleuren op aanvraag.

Verbruik: Ongeveer 5 à 7 vierkante meter per liter uitgaande van 2 lagen.

Voorbehandelen: Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog en stof en vet vrij te zijn.

	 Verwijder	alle	losse	schilferige	oude	verflagen.	Reeds	geschilderde	muren	grondig	reinigen	met
 schoon water. Bij sterk poederende of zuigende ondergrond kan voorgestreken worden met 

 Carte Colori Universele Primer (al dan niet op kleur).

Algemene toepassing: De verf kan worden aangebracht met de kwast, roller of spray. Voor gebruik raden wij aan de kleur

 te controleren en goed te roeren. De verf kan verdund worden met 10% water. In principe volstaat 2

 lagen. Gereedschap meteen na gebruik reinigen met schoon water.

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid 1 uur afhankelijk van de laagdikte en atmosfeer.

 Overschilderbaar na 4 uur.

 Niet verwerken beneden de 5 graden C.

Afwasbaar: Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel. 

 Vlekken van bleekmiddel of meer agressieve vervuiling zijn moeilijk te verwijderen.

Waterbestendig: Onder normale omstandigheden is de verf na 10-14 dagen afwasbaar.

 Let op: donkere kleuren kunnen na reinigen strepen achterlaten.

Bewaren: Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats.

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

 een dokter raadplegen. Krijtverf buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor goede ventilatie   

 tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en 

 een geschikt mondkapje gedragen worden.

Volumes: 1 liter, 2,5 liter en 10 liter

VOC:  2004/42/IIA(A)(30)5

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

Productinformatie Krijtverf

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.


