
     

Technische omschrijving  Mia Colore Stucco – Sempre!  

 
Sempre! – stucco is een 100% ecologische verf voor gebruik binnenshuis met een unieke, elegante uitstraling die de sfeer 

van Italië ademt. Sempre! is 100% mineraal en milieuvriendelijk. Het oppervlak voelt zijdezacht aan en is zeer mat. 

Afhankelijk van kleurkeuze kan een betonlook effect of een zeer fraaie nuance in natuurlijke tinten worden gerealiseerd. 

Afgewerkt met onze Cera di Sempre! wax geeft dit een glanzend, gepolijst effect aan uw wanden. De uitstraling is 

afhankelijk van de wijze van aanbrengen en hierdoor vergelijkbaar met traditioneel Italiaanse muurafwerkingen of Tadelakt. 

 

Ondergrond dient coherent, stof- en vetvrij te zijn 

Rendement per liter per laag ca. 5 – 7 m2 

Aanbrengen met een roller of blokkwast, effecten aanbrengen met spatel 

Stofdroog na ca. 2 – 3 uur 

Overschilderbaar na ca. 8 uur 

Indien nabehandeling met Cera di Sempre! of de matte vernis van Mia Colore, minimaal 7 dagen laten uitharden. 

Houdbaarheid minimaal 6 maanden op een droge vorstvrije plaats 

Verpakkingen in 2,5 liter leverbaar in 13 Mia Colore natuurtinten:  

Sicilian Dust – Greystone – Soft Leather – Vatican Ground – Active Volcano – Deep Night – Caffe Latte – Mocca – Chestnut – 

Mauve Leather – Grand Canal – Stunning Grey – Sunglow 

Om eventueel kleurverschil te voorkomen adviseren wij om blikken samen te voegen alvorens u ons product aanbrengt. 

Schilder niet in direct zonlicht. Tevens adviseren wij altijd eerst een testvlak op te zetten. 

Eigenschappen; 

* Klaar voor gebruik   * Gemakkelijk verwerkbaar 

* Bacteriën- en schimmelwerend  * Uniek effect en uitstekende dekking 

* Zeer waterdamp doorlatend  * Ontbrandbaar 

* Lage VOS    * Vergeelt niet 

* Geen synthetische bindmiddelen  * Zeer mat effect 

 

Geschikt voor; 

* Kalkpleister    * Cementpleister 

* Zuigende minerale ondergronden  * Absorberende en niet waterafstotende ondergronden 

 

Beperkingen, niet gebruiken wanneer de temperatuur  van lucht en oppervlak onder de 5°C en boven de 30°C is. Relatieve 

vochtigheid max. 85%. Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden. Verfresten laten 

opdrogen en laten ophalen of deponeren bij een erkende verwerker. 

 

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30g/L (2010) dit product bevat maximaal 30g/L VOS (2010) 

 

Toepassing: 

Sempre! wordt toegepast op kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen of andere minerale ondergronden. Vooraf 

altijd behandelen met Mia Colore Muurprimer (Muro di Primer) op kleur. Geschikt voor absorberende en niet 

waterafstotende ondergronden. Sterk zuigende ondergronden (zonder reparatieplekken) altijd voorstrijken met Mia Colore 

Muurprimer (Muro di Primer). Eventuele reparaties uitsluitend met gips of cement producten. Ondergronden die niet 

mineraal zijn (zoals latex of synthetische verf) eerst opschuren en daarna voorstrijken met Mia Colore Muurprimer (Muro di 

Primer). 

Altijd GOED roeren voor gebruik, de verf moet eenvoudig te verwerken zijn met een roller en of blokkwast. Eventueel de 

verf iets verdunnen waardoor deze met roller prettig aanbrengt. Plaats een volle laag Sempre! Op het moment dat de 

Sempre! begint te drogen met spatel gladstrijken tot deze nagenoeg droog is. Door met kleine kris- kras bewegingen te 

werken, of omgekeerde V- bewegingen van boven naar beneden kunt u fraaie effecten aanbrengen. Belangrijk, zorg dat de 

spatel niet onder een te scherpe hoek wordt gehouden! Na droging oppervlak licht opschuren met korrel 400 of hoger.  



 

 

Hoe fijner de korrel, hoe zachter de uitstraling. Nadien goed afstoffen en met schone spatel nabewerken voor een gepolijst 

effect.  

Sempre! kan achter worden na behandeld met Cera di Sempre! wax van Mia Colore om een glanzend effect te versterken. 

Indien een mat effect gewenst is, adviseren wij de Mia Colore Vernis (Vernice) te gebruiken, met een tussenpose van 7 

dagen alvorens deze met blokkwast in twee dunne lagen aan te brengen. 

De kleur en uiteindelijk resultaat varieert naar gelang de zuigkracht van de ondergrond en wijze van aanbrengen. Voor een 

juist resultaat adviseren wij altijd eerst een testvlak te plaatsen. 

Sempre! op hout of MDF: 

Onbehandeld hout goed ontvetten en na drogen opschuren. Hierna behandelen met Mia Colore Muurprimer (Muro di 

Primer). Een te behandelen houten ondergrond dient voldoende droog te zijn i.v.m. krimpwerking van het hout. Niet op 

hout gebruiken indien er sprake is van wisselende temperaturen! Niet te gebruiken op tropische houtsoorten. 

Mogelijke effecten van Sempre!: 

Door invloed van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond, kan Sempre! licht verkleuren. Dit kan te maken hebben 

met het type object en de daarmee samenhangende luchtvochtigheid, of kan te maken hebben met mogelijk aanwezige 

schadelijke stoffen uit de atmosfeer, waardoor vervroegde vervuiling kan optreden. Het is een natuurproduct en dus 

onderhevig aan mogelijke invloeden. 

Verwerken: 

Ondergronden altijd voorbehandelen met Mia Colore Muurprimer (Muro di Primer) en ondergronden welke niet mineraal 

zijn (zoals latex of synthetische verf) eerst opschuren en daarna voorstrijken met Mia Colore Muurprimer (Muro di Primer). 

Na droging van de Mia Colore Muurprimer (Muro di Primer) één volle laag Sempre! aanbrengen. Tijdens het drogen met 

een spatel Sempre! gladstrijken en eventuele effecten aanbrengen. Na droging glad schuren met korrel 400 of hoger voor 

een glad effect, nabewerken met een schone spatel voor een gepolijst effect. 

Badkamer en keuken: 

Sempre! is licht afwasbaar, maar zeer poreus en zal dus snel water en vet opnemen.  

Rechtstreeks water of condens zal in veel gevallen sporen achterlaten. Om dit te voorkomen is het mogelijk Sempre! te 

verzegelen met Cera di Sempre! wax (voor een glanzend effect) of Mia Colore matte vernis (Vernice) voor een matte 

uitstraling die voldoende bescherming biedt. Let op, in geval van te dikke lagen vernis zal dit een glanzen effect tot gevolg 

hebben met op donkere ondergronden kans op melkachtige vlekken. Afhankelijk van de waterbelasting is het aan te 

bevelen in geval van een afwerking met Cera di Sempre! wax deze tenminste 2x per jaar na te behandelen. 

Kleurafwijkingen:  

Dit product is gebonden aan het kleurstaal, echter mede afhankelijk van ondergronden en applicatie. 

Reiniging: Reinig gemorste Sempre! direct met water en zeep 

Technische aspecten: 

Niet elk type ondergrond en voorbehandelingen kunnen in deze technische beschrijving worden opgenomen. Het is daarom 

in afwijkende of specifieke situaties aan te raden contact met uw Mia Colore dealer op te nemen en hen eerst te 

raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de 

algemene geldigheid van deze aanwijzingen en of directe óf indirecte schade welke ten gevolge hiervan zou kunnen 

optreden bij het gebruik van de geboden informatie, zullen afgewezen worden. Dit aangezien toepassing en 

verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing 

in de werkwijze naar inzicht van de (professionele) verwerker vragen. Met betrekking tot de veiligheid verwijzen wij u naar 

de Mia Colore dealer, zij kunnen u de betreffende veiligheidsbladen overhandigen. 

 

Mia Colore 05/2018 


