
Afgeven Geeft kalkverf af?

 Nee, onze kalkverf heeft niets te maken met de ouderwetse witkalk van vroeger.

Badkamer Kan kalkverf in de badkamer?

 Ja, heel goed juist, omdat kalkverf bacterie- en schimmelwerend is, 

 wel oppassen met (vet)vlekken.

Behang Kan kalkverf over behang heen?

 Ja, mits het behang goed vastzit. Eerst laag latex aanbrengen en daarna voorstrijken met Corifondo.

Bewaren Hoe lang is kalkverf houdbaar?

 Eindeloos, mits vorstvrij en in dichte emmer bewaard (blauwe kleuren kunnen iets verkleuren na 

 verloop van tijd).

Buiten Is kalkverf ook geschikt voor buiten?

 Ja, behalve de donkere kleuren, op kale stenen is voorstrijken niet nodig.

Droogtijd Wat is de droogtijd en wanneer kan ik eroverheen schilderen?

 Corifondo moet minimaal 12 uur drogen, kalkverf afhankelijk van temperatuur en

 luchtvochtigheid ongeveer 2 uur, de tweede laag kan meteen over de eerste heen.

Hout  Kan kalkverf over hout en MDF?

 Ja, wel eerst voorstrijken met corifondo.

Kwast  Kan kalkverf met een gewone blokkwast aangebracht worden?

 Gebruik voor het beste resultaat de speciale kalkkwast, de haren zijn langer en steviger.

Laklaag  Kan er een lak over kalkverf heen?

 Ja, mits watergedragen, b.v. Zeer Matte Vernis van Carte Colori

Latex  Kan kalkverf over latex heen? Kan latex over de kalkverf heen?

 Ja, wel eerst voorstrijken met corifondo ja, dit kan zonder voorstrijken (kalkverf moet   

  wel minimaal 2 maanden uitgehard zijn)

Milieu  Is kalkverf milieuvriendelijk?

 ja, 100 % natuurlijk, zonder synthetisch bindmiddel

Roller  Kan kalkverf met de roller aangebracht worden?

 Nee, want de kans op ongewenste strepen is heel groot

Stucwerk  Kan kalkverf over nieuw (gips)stucwerk?

 ja, het stucwerk moet echter kurkdroog zijn, anders bladdert de verf er snel af.  

                                             Aan te raden is om bij nieuw stucwerk voor te strijken met Corifondo.

Verbruik  Wat is het verbruik? 

 Kalkverf: 5 vierkante meter per liter voor 2 lagen         Corifondo: 8 vierkante meter per liter voor 1 laag

Verdunnen  Hoeveel moet de verf verdund worden en waarmee?

 met water: 1e laag 30% verdunnen, 2e laag 10%, en dan op het gevoel, als de kwast

 stroef gaat, meer verdunnen

Vlekken  Is de verf afwasbaar?

 De verf is poreus dus vlekgevoelig, het beste kun je vlekken meteen met lauw water afnemen, 

 vooral oppassen met vetvlekken.

Levertijd Levertijd van bestellingen is ongeveer 1 week.
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