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Handleiding Pure & Original Kalei Calx 

Inhoud 
Algemene informatie over Pure & Original Kalei Calx ..............................................................................1 

Gebruikersinformatie voor Pure & Original Kalei Calx..............................................................................1 

Benodigde materialen ....................................................................................................................................1 

Pure & Original aanbrengen .....................................................................................................................3 

Reinigen producten ....................................................................................................................................3 

Droogtijd en overschilderbaar...................................................................................................................3 

Technische Informatie over Pure & Original Kalei Calx ...........................................................................4 

Aansprakelijkheid Pure & Original Kalei Calx ............................................................................................4 

 

Algemene informatie over Pure & Original Kalei Calx 
 

Toepassingen voor Pure & Original Kalei Calx 

Pure & Original Kalei Calx is een zeer matte kalei, die bekend staat om zijn matte kalkverf 

uitstraling. Deze vochtregulerende, mineraalmatte en vuilresistente Kalei Calx is toepasbaar op 

mineraal ondergronden, silicaat, matte dispersieverven, synthetische pleisters, baksteen, cement et 

cetera. 

Kleuren 

Pure & Original Kalei Calx is verkrijgbaar in de 116 unieke Pure & Original kleuren. 

Beschikbaarheid 

Pure & Original Kalei Calx is beschikbaar bij de dealer in verpakkingen van 1L, 5L en 10L. 

Voordelen Pure & Original 

Kalei Calx beschikt over de volgende voordelen: uitstekende dekking, pareleffect, niet filmvormend, 

IN-FILM anti-groen systeem, mineraal uitstraling, kalkmat, zelfreinigend en zeer waterdamp 

doorlatend. 

 

Gebruikersinformatie voor Pure & Original Kalei Calx 

Benodigde materialen 

Voor het gebruik van Pure & Original Kalei Calx dient u te beschikken over de volgende materialen: 

- Een blokkwast, roller of een conventionele spuit 

- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling 

- Pure & Original Kalei Calx (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd) 

- Pure & Original Wallfix.  

Veel benodigdheden kunt u vinden onder het kopje ‘kwasten’. 
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Voorbereiden 

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven: 

- Verwijder losse verflagen en zandstraal het oppervlak tot deze mat en ruw is.  

- Vul eventuele gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel 

- Zorg voor neutralisatie van het oppervlak als er bijtende verf verwijderaars zijn gebruikt. (De 

Painting the Past Remover is geen bijtend middel en heeft geen neutralisatie nodig.) 

- Zorg ervoor dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de 

ondergrond goed schoon, droog en vrij van vuil of vet is.  

- Maak de ondergrond schoon met Pure & Original Super Cleaner. 

- Bereid onbehandelde en poreuze ondergronden voor met Pure & Original Wallfix.  

- Schilder niet bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 40°C. 

- Verdun de eerste verflaag met 10% water.  

- Schilder niet in de volle zon.  

- Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.  

- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u een e-mail sturen 

naar info@homedesignshops.nl of bellen met 079-3317440. 

 

Voorbereiden diverse ondergronden 

In de onderstaande tabel kunt u per ondergrond de benodigde voorbereiding vinden.  

Ondergrond Voorbereiding Grondlaag 
binnen 

Grondlaag 
buiten 

Mineraal ondergronden 
(pleister, 
(kalk/kalkcement)mortel, kalei) 

Droog, schoon en 
stabiel maken; nieuw 
pleister moet 
minimaal 2-4 weken 
oud zijn; herstel 
eventuele gebreken 
met hetzelfde type 
mortel.  

Pure & Original 
Wallfix 

Pure & Original 
Wallfix 

Oude, absorberende/zanderige 
kalkcement pleisters 

Reinigen en laten 
uitdrogen; verwijder 
loszittend pleister en 
herstel met hetzelfde 
type pleister. 

Pure & Original 
Wallfix 

Pure & Original 
Wallfix 

Beton Verwijder gesinterde 
lagen, resten en vuil; 
herstel barsten en 
kraken met een 
vulmiddel. 

Pure & Original 
Wallfix 

Pure & Original 
Wallfix 

Synthetische pleisters Laat volledig 
uitharden (ongeveer 
6 dagen).  

Geen Geen 

Metselwerk op kalkzandsteen 
basis 

Grondig reinigen; 
verwijder slechte 
voegen en voeg deze 
opnieuw. 

Pure & Original 
Wallfix 

Pure & Original 
Wallfix 
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Baksteen Grondig reinigen; 
verwijder slechte 
voegen en voeg deze 
opnieuw; maak 
stenen vrij van bloei. 

Pure & Original 
Wallfix 

Pure & Original 
Wallfix 

Vezelcement panelen Reinigen met water; 
plaats de grondlaag 
ook op de 
buitenzijden en 
kanten van de 
panelen/ 

Pure & Original 
Wallfix 

Pure & Original 
Wallfix 

Ondergronden met mos, fungus 
en/of algen 

Reinig d.m.v. 
schrapen, schuren of 
borstelen; behandel 
met anti-mos en laat 
uitdrogen. 

Pure & Original 
Wallfix 

Pure & Original 
Wallfix 

Ondergronden met intacte verf: 
matte emulsieverven, 
mineraalverven, silicaatverven, 
structuurverven 

Controleer de 
hechting van oude 
verflagen en herstel 
indien nodig. 

Pure & Original 
Wallfix als de 
ondergrond niet 
coherent is. 

Pure & Original 
Wallfix als de 
ondergrond niet 
coherent is.  

Verven in slechte staat Verwijder volledig 
met afbijtmiddel 
(Painting the Past 
Remover); herstel 
oppervlak. 

Pure & Original 
Wallfix 

Pure & Original 
Wallfix 

 

Pure & Original aanbrengen 

Pure & Original Kalei Calx kan aangebracht worden met een speciale blokkwast voor een natuurlijke 

uitstraling. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om deze Kalei Calx aan te brengen met een roller of 

een spuit. Voordat u begint, dient u de kalei eerst goed te roeren. Hierna kunt u de kalei 10% 

verdund aanbrengen. De volgende laag kan onverdund aangebracht worden.  

De spuitinstellingen zijn als volgt: 

- 0.018’’ – 0.021’’ (punt) 

- Minimaal 150 bar 

- 40° - 50° 

Reinigen producten 

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water. Verfrestanten kunnen 6-12 

maanden afgedekt bewaard worden in het originele blik.  

Droogtijd en overschilderbaar 

Pure & Original Kalei Calx is stofdroog na 1 uur en overschilderbaar na ongeveer 12 uur. 
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Technische Informatie over Pure & Original Kalei Calx  

Producteigenschappen 

De volgende eigenschappen zijn geldig bij 20°C witte lak 

Soortgelijk gewicht:   1.5 g/cm3 

Gehalte vaste stof:   45% 

Aanbevolen droge laagdikte:  0.075 mm 

Aanbevolen natte laagdikte:  0.150 mm 

Viscositeit:    100 KU 

Pigmenttype:     titaandioxide 

Verbruik 

Met 1L Pure & Original Kalei Calx kunt u ongeveer 6-8 m2 ondergrond bedekken. 

Houdbaarheid en bewaren 

Pure & Original Kalei Calx moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. 

Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 12 maanden na aankoop te gebruiken. De 

verfrestanten kunnen bewaard worden in de originele verpakking gedurende 6-12 maanden.  

Afwasbaarheid 

Pure & Original Kalei Calx is licht afwasbaar na 3 dagen. Verwijder eventuele vlekken met een 

vochtige doek.  

Samenstelling 

Pure & Original Kalei Calx is een vochtregulerende, zeer matte kalei met de voordelen van moderne 

verf. Het pigmenttype is titaandioxide.  

Milieu 

Pure & Original Kalei Calx voldoet aan de strengste milieuvoorschriften. 

Categorie:   C 

Maximum aantal g/L:  30 g/L 

VOC-gehalte:   laag 

Afval 

Laat de verfresten volledig uitharden en ophalen door een erkende verwerker. (Het is ook mogelijk 

om de verfresten te deponeren bij een erkende verwerker.) 

Veiligheid en gezondheid 

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd 

contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen of met de huid, dan dienen 

deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp 

ingeroepen te worden. Houd de verf buiten bereik van kinderen.  

 

Aansprakelijkheid Pure & Original Kalei Calx  

Gebruik 

Wij adviseren u Pure & Original Kalei Calx binnen 12 maanden na aankoop aan te brengen. In 

verband met kwaliteitsvermindering over tijd kunnen wij namelijk na deze tijd de kwaliteit niet meer 

garanderen.  
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Informatie in deze handleiding 

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Pure & Original Kalei Calx. Wij 

bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie 

bieden op basis van deze informatie.  
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