Sempre! aanbrengen in een paar eenvoudige stappen
Sempre! is een 100% natuurlijke, minerale verf die een volle en rijke uitstraling biedt. De uitstraling
komt overeen met een tadelakt of betonlook afwerking door de laagdikte die wordt aangebracht.

Zelf doen of laten doen
Sempre! is eenvoudig zelf aan te brengen en in vergelijk met bijvoorbeeld een tadelakt of andere
producten op cementbasis eenvoudiger aan te brengen. Onze Mia Colore dealer informeren u graag
over de wijze van aanbrengen en velen van hen organiseren geregeld demonstraties of workshops,
waar u praktijkgericht kennis kunt maken met Sempre! Let op, lees voordat u start altijd aandachtig
de technische fiches door, te downloaden op onze website www.miacolore.nl
Echter, het is zodanig eenvoudig dat wij u middels een paar eenvoudige stappen ook helder kunnen
uitleggen hoe u Sempre! hoort aan te brengen, waardoor u zelf ook direct aan de slag kunt! Wel
adviseren wij altijd een test voor uzelf plaatsen op bijvoorbeeld een gipsplaatje. Sempre! laten
aanbrengen is uiteraard ook een optie. De kosten per m2 bedragen ca. €75,00, afhankelijk van het
aantal vierkante meters, uitstraling / afwerking en soort ruimte.
Kies uw kleur :
Sempre! is leverbaar in 7 geselecteerde Mia Colore kleuren. Veel van onze dealers hebben in de
showroom een wand of stalen met Sempre! waardoor u zowel de uitstraling en kleur eenvoudig kunt
kiezen.
1.Ondergrond
Deze moet egaal en mineraal zijn. Bij voorkeur werkt u op een gestucte of gepleisterde muur en wij
adviseren oneffenheden eerst te verwijderen of weg te schuren. Probeer een gestucte of
gepleisterde ondergrond zo min mogelijk op te schuren, om hechtingsproblemen te voorkomen.
Schuren maakt de ondergrond al snel kapot. De ondergrond moet stabiel zijn, niet kunnen krimpen
of bewegen voor een juist resultaat. Controleer de ondergrond op zuigingsverschillen, eenvoudig te
testen door met een bloemenspuit de muur te benevelen. Het is aan te raden gestucte of
gepleisterde ondergronden te voorzien van de Mia Colore muro di primer (muurprimer) in de kleur
Sempre! die u op uw wand gaat toepassen. Deze maakt de ondergrond zeer geschikt voor het
toepassen van Sempre! en biedt een goede hechting.
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2. Het aanbrengen van Sempre!
Sempre! is een dikke verf en doet zelfs denken aan een pasta, die u in een volle, dekkende laag
aanbrengt met een blokkwast of roller. Een ideale laagdikte is ongeveer 2-3mm, waardoor Sempre!
eenvoudig met de spatel kan worden bewerkt. Sempre! is een 100% ecologische muurafwerking die
in sommige kleuren wat dikker dan normaal kan zijn. In dat geval kunt u deze iets verdunnen met
water tot een dikte van bijvoorbeeld tandpasta.

3.Spatelen.
Wanneer de verf iets gedroogd is gaat u met de spatel, onder een hoek van ca. 25 graden, kris – kras
over de verf heen. Voorkom hoge randen tijdens het spatelen, strijk deze weer glad. Veel kleine
bewegingen geven een druk effect, grotere slagen vanzelfsprekend een rustiger effect. In de praktijk
werkt het prettig om samen een muur te bewerken, waarbij de 2e persoon de muur met spatel
afwerkt. Voor een donkerder, meer gewolkt effect, kunt u er ook voor kiezen meerdere lagen
Sempre! te plaatsen.
4. Afwerking.
Laat de gespatelde muur ca. 8 uur drogen en kies uit de volgende afwerkingen om de uitstraling van
uw keuze te bepalen.




Het oppervlak zo laten en dus niet behandelen
de gespatelde muur licht opschuren (korrel 400 of hoger)
De verf met een schone spatel onder een hoek van 25 graden voorzichtig schrapen. Hierdoor
polijst u de oppervlakte.

Opschuren met korrel 400 of hoger:
maakt de kleur lichter en geeft een doffe, matte uitstraling als beton. Meer nuance kunt u
aanbrengen door met een schone spatel voorzichtig over de verf te halen waardoor er meer nuance
en daarmee diepte in de wand ontstaat. Maak na het schuren de wand af met een klamme doek. Let
op, deze mag niet nat zijn, hierdoor ontstaan vlekken.
Schrapen met een schone spatel:
zoals beschreven maakt schrapen met een schone spatel dat er meer nuance en dus diepte ontstaat.
Het geeft een zeer fraai effect en maakt de oppervlakte glad, waarbij zelfs een spiegelglad effect kan
worden gerealiseerd zoals in de traditionele, Italiaanse stucwerken. Indien u graag een tadelakt
effect wenst te benaderen, nevelt u in stap 3 (hierboven beschreven) iets water op de verf en spatelt
u de wand af, daarna volgt u de hierboven beschreven stappen. Let op dat u niet te lang op één plek
blijft spatelen, dit kan uitzonderlijk beschadigingen opleveren.
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5. Nabehandeling.
Kiest u voor een gespatelde wand met glanseffect, waarbij de glans nog intenser moet zijn, bieden
wij Cera di Sempre! een fraai type wax dat meer diepte geeft aan de afwerking en een pareleffect
biedt wanneer deze in aanraking komt met water en meer intensiteit aan de reeds aangebrachte
nuances. Voordeel is dat de muur hierdoor afneembaar is, wel raden wij aan tenminste elk halfjaar
een nieuwe laag Cera di Sempre aan te brengen voor voldoende bescherming.
Voor een matte uitstraling adviseren wij u Mia Colore matte vernis toe te passen, deze met zachte
kwast in tenminste twee dunne lagen aan te brengen. Let op, voor voldoende uitharding de
vernislagen bij voorkeur tenminste 6 dagen laten drogen alvorens de volgende laag vernis te
plaatsen. De matte vernis geeft een zacht matte uitstraling zonder dat de nuances verloren gaan.
Met de matte vernis en voldoende hardheid van de vernis is uw muur afwasbaar.
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