Meest gestelde vragen over krijtverf
Wat is krijtverf en wat is het verschil tussen krijt- en kalkverf?
Krijtverf is een matte muurverf voor binnen met een poederige zachte uitstraling zonder de kenmerkende kleurnuanceringen
zoals kalkverf die heeft. Kalkverf is op basis van kalk en krijtverf heeft een andere samenstelling.
Hoe breng ik krijtverf aan?
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 eerste laag verf kan verdund worden met 10% water. In principe volstaat 2 lagen. Gereedschap meteen na gebruik
reinigen met schoon water.
Moet ik eerst voorstrijken voordat ik krijtverf gebruik?
Voorstrijken is niet nodig. Verwijder alle losse schilferige oude verflagen. Reeds geschilderde muren grondig reinigen met
schoon water. Bij instabiele muren is het wel verstandig de muur voor te behandelen met Universele primer.
Wat is de droogtijd en wanneer kan ik eroverheen schilderen?
Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid 2-4 uur afhankelijk van de laagdikte en atmosfeer. Overschilderbaar na 6-8
uur. Niet verwerken beneden de 5 graden C.
Is krijtverf geschikt voor buiten?
Nee, krijtverf kan alleen binnen gebruikt worden. Carte Colori projectverf en kalkverf is wel geschikt voor buitengebruik.
Kan krijtverf gebruikt worden op kozijnen?
Nee, krijtverf is een muurverf. Voor kozijnen binnen is het beter om Krijtlak, Zijdemat lakverf of Hoogglans lakverf te gebruiken.
Let op! Krijtlak is alleen geschikt voor binnen. Voor buiten houtwerk is zijdemat lakverf of hoogglans lakverf geschikt.
Is krijtverf geschikt voor keukens?
Voor het schilderen van keukenkasten is het beter om vloerverf, zijdemat lakverf, hoogglans lakverf of krijtlak te gebruiken. De
muren in de keuken kunnen het beste behandeld worden met projectverf aangezien dit goed afschrobbare verf is. Ook kalkverf
kan in de keuken gebruikt worden mits afgelakt met een paar lagen matte vernis.
Kan krijtverf over kalkverf heen?
Ja, krijtverf kan prima over kalkverf aangebracht worden mits de kalkverf 2 maanden op de muur zit en dus goed is uitgehard.
Behandel de muur eerst voor met universele primer. Deze kan ook op kleur gemaakt worden. Daarna de muur behandelen met
krijtverf. In 2 lagen afwerken voor het beste resultaat.
Kan krijtverf over latex heen?
Ja, krijtverf kan prima over latex aangebracht worden.
Kan krijtverf over behang?
Ja, krijtverf kan zonder problemen over behang gebruikt worden mits het behang goed vastzit en de behanglijm van goede
kwaliteit is.
Kan krijtverf over nieuw (gips)stucwerk?
Ja, wel eerst voorstrijken met universele primer of een 10% verdunde krijtverflaag aanbrengen.
Kan krijtverf op hout en MDF?
Ja, krijtverf kan op hout en MDF gebruikt worden. Belangrijk is om eerst een voorstrijjkmiddel te gebruiken. Onbehandelde
‘bloedende’ houtsoorten (eik, merbau, vuren, grenen, iroko en afzelia) voorstrijken met Isolatieprimer. Onbehandelde, nietbloedende houtsoorten en MDF voorbehandelen met Universele primer.
Hoe is het verbruik van krijtverf?
Het verbruik van krijtverf is ongeveer 5 à 7 vierkante meter per liter uitgaande van 2 lagen.
Is krijtverf afneembaar?
Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel. Vlekken van bleekmiddel of meer
agressieve vervuiling zijn moeilijk te verwijderen.
Hoe kan ik krijtverf het beste bewaren?
Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats.

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.
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