Hoe breng je kalkverf aan?
Hieronder stap voor stap beschreven hoe kalkverf aan te brengen:
1. De muur eerst voorzien van de Mia Colore muurprimer, deze is met roller aan te brengen.
2. Als het glasvlies behang is, MOET dit wel een effen of glad type zijn!
3. Na 12 uur kunt u de kalkverf erop aanbrengen.
4. Eerste laag kalkverf met water verdunnen naar yoghurtdikte, ongeveer 25 tot 30%.
Tip, verdun de kalkverf altijd in een apart blik!
5. Aanbrengen met blokkwast en werken in banen (verticaal of in het gewenste patroon) van
maximaal 60cm breedte.
6. De wand opzetten in verticale banen is één mogelijkheid, waardoor een rustiger patroon
ontstaat.
7. Kriskras, ook wel wildpatroon genoemd, kan je het best naar gevoel aanbrengen. Het is
uiteindelijk een kwestie van opzetten en nat in nat de vegen zetten.
8. Goed laten drogen en dan de tweede laag opzetten.
9. De tweede laag kalkverf dient extra te worden verdund t.o.v. de eerste laag. Gelieve deze te
verdunnen naar een dikte van volle melk / karnemelk, ongeveer 10 tot 15% extra.
10. Zorg dat er wel zoveel mogelijk hetzelfde patroon aanhoudt voor de tweede laag.
11. Let op, probeer aanzetten zoveel mogelijk te voorkomen wanneer u verticaal de kalkverf
aanbrengt. Het handigst is lange halen te maken, en van onder naar boven de kalkverf uit te
strijken.
12. Belangrijk! Kalkverf is een ademend product met een open structuur. In zeer sporadische
gevallen kunnen na het aanbrengen van de kalkverf oude vetvlekken of andere vlekken zich
spontaan tonen aan de oppervlakte. Indien deze situatie zich voordoet is het aan te raden
contact op te nemen met de Mia Colore dealer om je te laten informeren hoe de wand kan
worden aangepakt om de vlekken op een juiste wijze weg te kunnen werken. In veel gevallen
zal dit zijn middels een speciale voorbehandeling (primer) van een nieuwe laag.
13. Indien je een kalkverf in een basis XD hebt gekozen, verzoeken wij je vriendelijk de
meegeleverde beschrijving goed door te nemen en de wijze van aanbrengen inclusief
droogtijden juist toe te passen en te respecteren.

Belangrijk, wanneer je de tweede laag opzet merk je dat deze stroever aan te brengen is. Logisch, want je
werkt immers over een zeer open en dus stroeve onderlaag, die zich weer vermengt met de tweede laag. Je
kunt de kalkverf geheel dekkend aanbrengen, maar ook willekeurig aanbrengen, dit geeft een landelijker /
stoerdere uitstraling.
Goed laten drogen en na tenminste 7 dagen kan de matte vernis er overheen worden gezet, dit voorkomt
beschadigingen, vlekvorming etc. zeker in kwetsbare ruimten en maakt de kalkverf afneembaar.
Deze vernis is afneembaar en dus is de kwetsbaarheid van de kalkverf hiermee in één keer ondervangen. De
matte vernis bij voorkeur aanbrengen met een zachte kwast in tenminste twee dunne, dekkende lagen. Wordt
de vernis te dik aangebracht zal deze gaan glanzen. aan in twee dunne, dekkende lagen! Houdt er rekening
mee dat door het aanbrengen van de matte vernis een kleine kleurwijziging kan optreden, de kleur van de
muur kan een kleine tint donkerder worden en de kalkverf zal dus wat intenser tonen. Houdt hier dus rekening
mee met de kleurkeuze.

