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MARRAKECH WALLS
Ecologisch en natuurlijk

Algemeen
Marrakech Walls is een verf voor binnen met een sensuele, subtiele en luxueuze uitstraling. Het is 100%  
mineraal en zeer milieuvriendelijk. 

Het oppervlak voelt zijdezacht aan en is zeer mat met een betonlook uitstraling, of afgewerkt met de kalkzeep 
krijgt het een zachte glans, vergelijkbaar met de Tadelakt uitstraling. Met de Italian Wax kan het oppervlak ge-
polijst worden tot hoogglans. De uitstraling wordt vooral  bepaald door de wijze van aanbrengen en afwerking. 

De voornaamste kenmerken zijn
• Klaar voor gebruik
• 100% recyclebaar
• Goed dek vermogen
• Waterdamp doorlatend
• Geen synthetische bindmiddelen
• Bacterie- en schimmelwerend
• Zeer mat effect
• Onbrandbaar

Toepassing 
• Kalkpleister
• Cementpleister
• Zuigende minerale ondergronden
• Absorberende en niet waterafstotende  
 ondergronden

Voorbereiding
De meeste verfproblemen komen door een slechte 
voorbereiding of applicatie. Het te schilderen  
oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. 
Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het 
verfsysteem in langdurige bescherming. 
Let op: Kleur en de uiteindelijke uitstraling varieert 
naargelang de zuigkracht van de ondergrond en de 
manier van aanbrengen. Voor een juiste weergave van 
de kleur en het effect, altijd een testvlak plaatsen.

1. Verwijder alle losse gekraakte verflagen. 
2. Al geschilderde ondergronden reinigen met  
Pure & Original Super Cleaner. 
Reparatie plekken voorstrijken met Pure & Original 
WallPrim. Zodra dit droog is, de gehele wand in de 
Pure & Original WallPrim zetten. 
Op sterk poederige ondergronden (zonder reparatie 
plekken) voorstrijken met Pure & Original WallFix,  
wanden met zuigingsverschillen voorstrijken met  
Pure & Original Wallprim.

Optie 1: volle laag Marrakech Walls opzetten en het  
oppervlak na droging schuren met korrel 400 of  
hoger. Nadien goed afstoffen en opschrapen met de 
spatel. Daarna eventueel afwerken met Kalkzeep,  
Italian Wax of de Dead Flat Eco Sealer.

Optie 2: de Marrakech Walls opzetten middels meerdere  
lagen. Dit zal een iets donkerder, meer wolkerige,  
uitstraling geven. Na droging schuren met korrel 400 
of hoger. Nadien goed afstoffen en opschrapen met 
de spatel. Daarna eventueel afwerken met Kalkzeep,  
Pure & Original Italian Wax of Pure & Original Dead 
Flat Eco Sealer.

Ondergrond hout: onbehandeld hout opschuren en 
ontvetten met Pure & Original Super Cleaner. Het 
hout dient voldoende droog te zijn i.v.m. voorkomen 
van krimp van het hout. Marrakech Walls is niet te  
verwerken op tropische houtsoorten. 
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Basisgegevens bij 20º C witte verf
Soortelijk gewicht;   1,4 g/cm³ 
Theoretisch rendement;  eerste laag 5 - 7 m²/L,   
    daarna afhankelijk van  
    de werkwijze eventuele  
    eindlaag +/- 15 m²/L
Droogtijd;    stofvrij 2 - 3 uur
Overschilderbaar;   na min. 8 uur
Vlampunt;    Geen
PH;    +/- 13

EU-grenswaarde: VOS klasse A/a. Dit product bevat  
0 gr/l VOS.

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een 
vorstvrije plaats: 6 maanden. Is niet mengbaar met  
andere verven. kleuren kunnen mogelijk een  
kleurverandering ondergaan in de tijd, dit is inherent 
aan het minerale product.

Aanbrengcondities
Breng de verf aan met een blokkwast of  
roller. Verdunnen is niet nodig, de verf moet  
relatief dik blijven. Roer de verf goed door, voor  
en tijdens het aanbrengen. Schilder niet in  
direct zonlicht. Schilder vanuit een droog  
oppervlak naar een nat, reeds geschilderd  
oppervlak. Breng aan in een relatief dikke laag.  
Op het moment dat de Marrakech Walls begint 
te drogen met de Pure & Original Marrakech  
spatel gladstrijken, kris kras over de verf. De 
verf moet overal glad gestreken worden. Hoe 
drukker de bewegingen, hoe drukker het effect.  
Voor gebruik goed roeren en controleer de kleur.

Temperatuur: >5°C, <35°C 
(lucht, oppervlak en materiaal). 
Relatieve vochtigheid: 85% max.

Kleuren
Zijn volgens de Pure & Original kleurenkaart.
Let op: Door invloed van temperatuur,  
ondergrond en luchtvochtigheid kan men  
verkleuring krijgen van het behandelde oppervlak. Dit 
is typisch aan Marrakech Walls. Deze verf kan door de  
ondergrondeigenschappen, het type object, de  
weersbelasting en schadelijke stoffen uit de  
atmosfeer vervroegd verweren. Dit is typisch aan het 
natuurlijke materiaal en is dus geen productfout.

Verpakking
leverbaar in 2,5L en 5L.
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Bescherming
Om het oppervlak waterdicht te maken adviseren wij  
de Pure & Original Dead Flat Eco Sealer te gebruiken.  
Minimaal 2 - 3 lagen van de sealer aanbrengen.  
De Marrakech Walls moet geheel verzadigd zijn en geen  
water meer opnemen. De Marrakech Walls blijft mat 
maar er kan iets minder uitstraling in kleurnuances 
ontstaan.
Let op: Aanbrengen van te dikke lagen, of  
onregelmatig opzetten, kan (met name op donkere 
kleuren) leiden tot wit waas. U dient een droogtijd  
van 7 dagen in acht te nemen van de Marrakech Walls 
vooraleer de Pure & Original Dead flat Eco Sealer  
geplaatst kan worden.

Voor een meer decoratief effect en lichte  
afneembaarheid verzadigen met Kalkzeep. De wand  
krijgt een Tadelakt glans en de kleurnuances worden 
voller en dieper.

De Marrakech Walls is met de transparante Pure & 
Original Italian Wax na te bewerken. Dit is een matte 
wax die u naar wens, door deze te polijsten, kunt  
opwerken tot hoogglans. Met 2 lagen Pure & Original 
Italian Wax wordt deze spatwaterdicht.

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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