Vraag en antwoord over kalkverf
Materialen
Ja.

Kwast:
Kan kalkverf met een gewone blokkwast aangebracht worden?
Belangrijk is echter wel een goede kwaliteit blokkwast te hanteren, bijvoorbeeld door een

Nee.

varkensharen kalkkwast met lange haren te gebruiken, krijgt men meer structuur in de verf en een
mooier effect. Ook kan er gekozen worden voor een spons of doek.
Roller:
Kan kalkverf met een roller opgebracht worden?
Gekleurde kalkverf opgebracht met een roller zal pigmentsporen achterlaten en overlappingen
worden beslist niet mooi. Tevens dient u er rekening mee te houden dat de uiteinden van de roller
gaan vollopen met gestolde kalkverfresten.

Ondergrond
Ja.

Voorbehandelen:
Moeten de muren voorbehandeld worden?
Afhankelijk van de ondergrond is een voorbehandeling noodzakelijk. Wij adviseren de betreffende
ondergrond altijd te voorzien van een muurprimer.

Lak
Nee.

Kan kalkverf op een lakverf aangebracht worden?
Indien toch gewenst, dan mat schuren, de muurprimer 1 laags aanbrengen, daarna na de lagen
kalkverf aanbrengen

Latex
Ja.

Kan kalkverf op een latex aangebracht worden?
Kalkverf kan prima over een latex ondergrond worden aangebracht, mits de muurprimer
1 laags is aangebracht. Bij grote kleurverschillen is het aan te raden de muurprimer op kleur te
bestellen / laten mengen.

Kalkverf
Ja.

Kan kalkverf op een kalkverf aangebracht worden?
Echter, dient er eerst een fixeer aangebracht te worden. Dit in verband met het eventueel
verpoederen van de eerst aangebrachte kalkverf.

Behang
Ja.

Is kalkverf op behang aan te brengen?
Het behang dient wel te worden voorgestreken met een muurprimer en wij adviseren kalkverf aan te
brengen op effen ondergronden, anders krijgt u twee effecten over elkaar, dit gaat ten kostte van de
unieke kalkverf uitstraling.

Stucwerk / pleister
Ja.

Kan kalkverf op stucwerk?
De minerale ondergrond geeft de beste hechting voor kalkverf. Oud stucwerk dient vast en zeer
goed droog te zijn. Belangrijk! Vraag aan uw stucadoor wat de uithardtijd is.
Het is aan te raden om vooraf tenminste één laag muurprimer op te brengen
om de zuigkracht te verminderen en de kalkverf goed aan te kunnen brengen.

Hout & MDF
Ja.

Kan kalkverf op hout?
Op nieuw hout is voorbehandelen niet noodzakelijk. Men moet wel in achter nemen dat de
levensduur minder is dan een lakverf en kalkverf op hout niet echt onderhoudsvriendelijk is. Het is aan
te bevelen de kalkverflaag af te werken met een matte vernis.
MDF : Eerst 1 laag muurprimer. Dezelfde regels gelden zoals houtwerk.

Afgeven
Nee.

Geeft kalkverf af?
Kalkverf geeft niet af zoals vroeger het geval was met witkalk en beiden zijn ook niet met elkaar te
vergelijken. Eén van de belangrijke eigenschappen blijft wel de kalk en deze heeft wel de poederige
uitstraling van vroeger.

Afwasbaarheid
Nee.

Is kalkverf goed afwasbaar?
Kalkverf is poreus en gaat zowel een verbinding aan met de ondergrond als met de vlek. Hierdoor
is de vlek niet te verwijderen en zal door aanraking met water de vlek verergert worden, u activeert
hiermee immers ook de kalk in het product.

Vernis - Vernici
Om kalkverf wel goed af te kunnen nemen, bijvoorbeeld in een keuken of hal, is het aan te raden
matte vernis toe te passen. Deze vernis beschermt de kalkverf en gaat niet ten kostte van de
uitstraling. Belangrijk, pas aanbrengen nadat de kalk in de kalkverf heeft kunnen besterven, neem
hiervoor tenminste 7 dagen in acht! Aanbrengen middels twee dunne lagen tot de
ondergrond verzadigd is en conform etiket. Te dik aangebrachte lagen vernis, of te onregelmatig
aanbrengen, zal op donkere kleuren een witte waas geven.

Natte ruimtes
Ja.

Kan kalkverf in natte ruimtes als een badkamer, keuken en of toilet aangebracht worden?
Kalkverf is bacterie- en schimmelwerend, dus zal zich uitstekend houden in deze ruimtes. Echter,
kalkverf mag nooit in de natte groep als een douche of bij een bad worden geplaatst!
Let op! Vocht activeert de kalk in ons product en geeft dus vlekvorming . Om deze te beschermen is
het raadzaam matte vernis aan te brengen. Dit heeft echter tot resultaat dat de kalkverf geen
‘ademend’ effect meer heeft. Nogmaals, pas aanbrengen nadat de kalk in de kalkverf heeft kunnen
besterven, neem hiervoor tenminste 7 dagen in acht!

Droogtijden
Wat zijn de droogtijden voor kalkverf?
Aan te raden is een droogtijd van tenminste 8 uur te hanteren. Korte droogtijd is mogelijk al naar
gelang het gewenste effect en klimaat. Kortere droogtijd brengt als risico met zich mee dat dit
e
e
glansvlekken kan veroorzaken. Tussen de 2 en 3 laag kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn
i.v.m. de dikte van de kalklaag. Daarbij nogmaals ter verduidelijking, de kalk in de kalkverf dient te
besterven alvorens u voornemens bent matte vernis ter bescherming aan te brengen!

Bewaren
Hoe lang is kalkverf te bewaren?
In gesloten verpakking en vorstvrij gegarandeerd 12 maanden, zeer veel kleuren blijven, mits de
verpakking gesloten blijft, vaak onbeperkt houdbaar. Na opening is de kalkverf nog 6 maanden
houdbaar. Kalkverf is een 100% ecologische verf met 100% natuurlijke pigmenten. Bij de donkere

kleuren kan op termijn een verkleuring ontstaan.

Met vriendelijke groet,

