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Veneto di Lusso

Muralla alla Calce

10026 Datasheet Murale alla Calce

Geschikte ondergronden:

Alle ondergronden moeten draagvast, stabiel, schoon, droog, en vrij van vet zijn. Geschikt zijn minerale
ondergronden zoals, klakpleister, cementpleister, kalkzandsteen, cementsteen, beton, metselsteen, leemsteen,
leempleister ezv.
Niet direct kunststof of dispersionen gebruiken.

Voorbehandeling

Op stabiele, rijn minerale en normaal zuigende ondergronden is geen voorbehandeling nodig. Binnen op
gladde, vast zittende oude dispersionen en ook op Fermacell, gipskartoon, zuivere gipspleister,
voorbehandeling met minerale pleister grondeer middel (fijn). Licht zandende maar nog hechtende
ondergronden met silicaat voorstrijk behandel.

Oude latex, olie- en lakverven verwijderen of tenminste logen en met minerale pleister grondeer middel (fijn)
behandelen

Verwerken

Voor gebruik goed mengen, met borstel, kwast of roller gelijkmatig, nat in nat, over kruis aanbrengen of
spuiten. Gekleurde kalkverf niet met de roller, alleen met kwast of borstel aanbrengen

1. Laag: 5 delen Murala alla Calce en ca. 1 deel water mengen.

2. Laag en evt. 3. Laag: Murale alla Calce niet verdunt aanbrengen. Evt. 3. Laag, bij niet voldoende dekking,
aanbrengen.

Tussen de lagen een droogtijd van tenminste 24 uur in acht nemen (de ondergrond moet dan gelijkmatig droog
zijn).

Niet onder +5°C lucht- en wandtemperatuur verwerken. Directe zon bestraling bij de verwerking vermijden.

Murala alla Calce bereikt de uiteindelijke dek kracht pas naar dat ze volledig is gedroogd na ca. 2 tot en met 3
dagen.

Belangrijk

Met Pigmenten gekleurde kalkverf wordt altijd onregelmatig, plekkerig-wolkig op drogen. Dit is typisch en geen
kwaliteitsverlies.
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Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met:

Opslag en kantoor:

Fennewei 8
9144 CX Hantumhuizen
Tel.: 0031 [0]519 571512
Fax 0031 [0]519 346227

E-mail: service@stukadoors-bouwstoffen.nl
Web: www.stukadoors-bouwstoffen.nl
Web: www.mertens-stukadoorsbedrijf.nl
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Ophaal locatie [alleen op afsprak]:

Graaf-Edzard straat 75
9902 HA Appingedam
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Ophaal locatie [alleen op afsprak]:

Poutsma Schuifwandkasten op maat
Grandijk 1
9151 AE Holwerd


