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KALEI - Calx
Voor buitengevels

Algemeen
Calx Kalei is een vochtregulerende, mineraalmatte, vuilresistente en uiterst duurzame beschermlaag voor  
zowel minerale ondergronden als renovatie ondergronden op silicaat, matte dispersieverven, synthetische 
pleisters e.d. Calx Kalei houdt gevels permanent droog tot op een maximum diepte. 
Calx Kalei kiest men voor zijn zeer matte kalkverf-look met de voordelen van een moderne verf. Het is een 
lage spanningsverf voor buiten waar een hoog vuilafstotend effect noodzakelijk is. Hiernaast is de Calx Kalei  
uitermate geschikt als bescherming op nieuwe en oude kalei.

Calx Kalei heeft een zeer matte uitstraling op de 
gevel. De verf kan worden toegepast op diverse 
soorten ondergronden. Bij twijfel of de oude  
ondergrond nog voldoende hechting geeft, deze  
verwijderen. Pure & Original WallFix aanbrengen  
zover nodig, vervolgens doorgaan met 1 à 2 lagen Calx 
Kalei.

De voornaamste kenmerken zijn
• Uitstekende dekking
• Zeer waterdamp doorlatend
• Pareleffect
• Zelfreinigend
• Kalkmat
• Minerale uitstraling
• Niet filmvormend
• Groen werend

Toepassing 
• Minerale ondergronden
• Absorberende kalkcement pleisters
• Zanderige kalkcementpleisters
• Beton
• Synthetische pleisters
• Synthetisch gebonden thermische isolatiepanelen
• Metselwerk op basis van kalkzandsteen
• Baksteen
• Vezelcement panelen
• Intacte verven
• Oude verven in slechte staat

Voorbereiding
De meeste verfproblemen doen zich voor door 
een slechte voorbereiding of toepassing. Het te  
schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en  
vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte  
voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige 
bescherming. 

1. Verwijder alle oppervlaktebevuiling, inclusief 
kalk, door te reinigen met een geschikt reinigingsmid-
del (Pure & Original Super cleaner). 
2. Spoel na en laat drogen. 
3. Gepelde, gebladderde of gekraakte verf dient  
integraal van het oppervlak verwijderd te worden, 
door te krabben, af te bijten of te zandstralen. 
4. Verwijder alle vet en olie met een water gedragen 
ontvetter. 
5. Glanzende oppervlakten dienen bij voorkeur mat  
gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Ondergrond mineraal (pleister, mortel, kalkmortel, 
kalkcementmortel, cementmortel, kalei): 
Het oppervlak moet droog, schoon en stabiel zijn. 
Nieuwe pleister moet minimaal 2 - 4 weken oud zijn  
afhankelijk van de weersomstandigheden. 
1. Herstel gebreken met dezelfde mortel. 
2. Breng zowel voor ondergronden binnen als buiten 
een grondlaag aan van Pure & Original WallFix.

Ondergrond oude, absorberende kalkcement pleisters 
of zanderige kalkcementpleisters: 
1. Reinig mechanisch met een droog of nat proces. 
2. Laat volledig uitdrogen. 
3. Verwijder loszittend pleister en herstel met  
hetzelfde type pleister.
4. Breng zowel voor ondergronden binnen als buiten 
een grondlaag aan van Pure & Original WallFix.

Ondergrond beton: 
1. Verwijder gesinterde lagen, cementresten en vuil 
mechanisch. 
2. Herstel barsten en kraken met een geschikt  
vulmiddel.
3. Breng zowel voor ondergronden binnen als buiten 
een grondlaag aan van Pure & Original WallFix.

Ondergrond synthetische pleisters of synthetisch  
gebonden thermische isolatiepanelen: 
Laat de pleisterlagen volledig uitharden (+/- 6 dagen) 
alvorens te beschilderen. 

Versie 1



Basisgegevens bij 20º C witte verf
Soortelijk gewicht;   1,5 g/l 
Vaste stofgehalte;  +/- 45 gew%
Aanbevolen droge laagdikte; 0,075 mm
Aanbevolen natte laagdikte; 0,15 mm
Theoretisch rendement;  6 - 8 m²/l
Droogtijd;    stofvrij 1 uur
Overschilderbaar;   na min. 12 uur
Bindmiddel;   gemod. Silaan
Pigment type;   titaandoxide
Droogmechanisme;  verdamping
Glansgraad;   kalkmat
Viscositeit;   +/- 100ku
Verdunnen met;  water

EU-grenswaarde: VOS klasse A/C. Dit product bevat  
max. 30 gr/l VOS.

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een 
droge en vorstvrije plaats tot 12 maanden. 

Aanbrengcondities
Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereiding  
alvorens te schilderen. Op onbehandelde  
ondergronden (vooral poreuze) is het aan te raden 
eerst een laag Pure & Original WallFix aan te  
brengen (ook spuitbaar onder lage druk). 

Breng de verf aan met een (kalei) blokkwast voor een 
natuurlijke uitstraling.  Schilder niet in direct
zonlicht. Voorheen geschilderde oppervlakten worden 
het beste plaatselijk gerepareerd.

Bij verwerking met een kwast of roller eerste laag 
10% verdunnen. Bij verwerking met een conventionele 
spuit max 10 - 15% verdunnen.
Druk airless;   min. 150 BAR
Tip;     0,018” - 0.021”
Hoek;    40° - 50°
Verdunning;   geen

Temperatuur: >5°C, <50°C 
(lucht, oppervlak en materiaal)
Relatieve vochtigheid: 80% max.

Kleuren
Volgens de Pure & Original kleurenkaart, andere 
kleuren op verzoek.

Verpakking
Leverbaar in 1L, 5L en 10L. 
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Ondergrond metselwerk op basis van kalkzandsteen: 
De voegen moet stabiel zijn en vrij van barsten.
1. Grondig reinigen. Verwijder slechte voegen en 
hervoeg. 
2. Breng, zowel voor ondergronden binnen als buiten, 
een grondlaag aan van Pure & Original WallFix.

Ondergrond baksteen: Voegen moeten stabiel zijn en 
vrij van barsten. De stenen moeten vrij zijn van bloei.
1. Grondig reinigen. Verwijder slechte voegen en 
hervoeg. 
2. Breng, zowel voor ondergronden binnen als buiten, 
een grondlaag aan van Pure & Original WallFix.

Ondergrond vezelcement panelen: 
1. Reinig met water.
2. Breng, zowel voor ondergronden binnen als buiten, 
een grondlaag aan van Pure & Original WallFix.

Ondergrond van verven in slechte staat: 
1. Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel.
2. Herstel het oppervlak indien nodig. 
3. Controleer of er geen structurele problemen zijn.
4. Breng, zowel voor ondergronden binnen als buiten, 
een grondlaag aan van Pure & Original WallFix.

Reiniging
Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik 
met zeep en water.

Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende  ondergronden 
en hun voorbehandeling kunnen in dit  technisch 
 informatieblad opgenomen worden. Het is  daarom 
raadzaam bij specifieke situaties uw  leverancier te 
 raadplegen. 
Deze technische informatie werd  samengesteld naar 
de jongste verftechniek.  Aansprakelijkheid voor de 
 algemene geldigheid van deze  aanwijzingen moet worden 
afgewezen, daar toepassing en  verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en grote verschillen in 
de aard van de ondergrond steeds een aanpassing 
van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige  
verwerker vragen. 

Veiligheid
De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval 
van contact, overvloedig spoelen met water en  
direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van  
kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie  
tijdens het verwerken en drogen. 
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