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Handleiding Pure & Original Lime Fresco Kalkverf 
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Algemene informatie over Pure & Original Lime Fresco Kalkverf 
 

Toepassingen voor Pure & Original Fresco Kalkverf 

 

Pure & Original Fresco Kalkverf is een speciale kalkverf bestaand uit 100% kalk en natuurlijk 

pigmenten. Het kan binnenshuis op alle ondergronden toegepast worden, zolang deze maar 

mineralen bevatten en absorberend zijn. Als dit niet het geval is, dan kunt u de ondergrond 

bewerken met Pure & Original Wallprim als primer. In natte ruimten (keuken en badkamer) kunt u de 

kalkverf beschermen met Pure & Original Dead Flat Eco Sealer. 

Kleuren 

Pure & Original Fresco Kalkverf is verkrijgbaar in 116 unieke kleuren.  

Beschikbaarheid 

Pure & Original Fresco Kalkverf is beschikbaar bij de dealer in blikken van 1L, 2.5L en 5L.  

 

Gebruikersinformatie voor Pure & Original Lime Fresco Kalkverf  

Benodigde materialen 

Voor het gebruik van Pure & Original Fresco Kalkverf dient u te beschikken over de volgende 

materialen: 

- Een kwast met lange haren, een doek of een spons – gebruik geen roller! 

- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling 

- Pure & Original Fresco Kalkverf (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd) 

- Een plantenspuit met water of een emmer met water 

- Eventueel Pure & Original Wallfix of Wallprim 

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 schuur het oppervlak goed 

- 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 dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed 

schoon en vrij van vuil of vet is. Het oppervlak mag wel bevochtigd worden voor het verven. 

- Bereid de ondergrond voor met Pure & Original Wallprim als de ondergrond geen mineralen 

bevat of als de absorptielevels verschillend zijn.  

- Schilder niet bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 35°C. 

- 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 onbehandeld hout en MDF 

Onbehandeld hout heeft vaak wat extra zorg nodig voordat u kunt beginnen met verven. Schuur het 

hout eerst met schuurpapier, waarna u het kunt ontvetten met Pure & Original Super Cleaner. Als de 

nerven zichtbaar worden, kunt u de eerste verflaag sterk verdund (maximaal 85%) aanbrengen. 

Breng daarna een tweede, onverdunde verflaag aan. Om een duurzaam effect te krijgen, moeten er 

twee lagen aangebracht en opgewreven worden. Let op: het hout moet vooraf droog zijn om 

inkrimping te voorkomen.  

 

Pure & Original aanbrengen 

Pure & Original Fresco Kalkverf kan aangebracht worden met een langharige kwast, een spons of 

een doek. Voordat u begint, dient u de verf eerst goed te roeren. Hierna kunt u de kalkverf 

aanbrengen in onregelmatige stroken. Dit draagt bij aan het unieke effect van kalkverf. Werk altijd 

nat op nat, dus schilder in stroken van ongeveer 1 meter breed. Voorkom dat de verf opdroogt 

voordat u klaar bent.  

Verdun de eerste verflaag met water (15 – 50%) tot de samenstelling lijkt op luchtige yoghurt. De 

tweede laag kunt u onverdund of tot 15% verdund aanbrengen. Test vooraf welke verdunningen de 

gewenste uitstraling geven.  

Reinigen producten 

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. Verfrestanten kunnen 
6-12 maanden afgedekt bewaard worden in het originele blik.  

Droogtijd en overschilderbaar 

Pure & Original Fresco Kalkverf is stofdroog na 2-4 uur en overschilderbaar na minimaal 8 uur.  
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Technische Informatie over Pure & Original Lime Fresco Kalkverf  

Verbruik 

Met 1L Pure & Original Fresco Kalkverf kunt u ongeveer 8-10 m2 ondergrond bedekken. 

Houdbaarheid en bewaren 

Pure & Original Fresco Kalkverf moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. 

Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken. De 

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

Afwasbaarheid 

Pure & Original Fresco Kalkverf is niet afwasbaar door de poreuze samenstelling. Lichte vlekken 

dienen zo spoedig mogelijk en voorzichtig verwijderd te worden met lauw water.  

Samenstelling 

Pure & Original Fresco Kalkverf is een hoog kwalitatieve kalkverf bestaand uit 100% kalk en 

natuurlijke pigmenten.  

Milieu 

Pure & Original Fresco Kalkverf voldoet aan alle milieuvoorschriften, aangezien deze kalkverf 

uitsluitend bestaat uit natuurlijke materialen zonder toevoegingen of bindmiddelen. 

pH:   ± 13 

Soortgelijk gewicht: ± 1.4 g/cm3 

VOC-gehalte:  0 g/L 

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, 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 Lime Fresco Kalkverf  

Gebruik 

Wij adviseren u Pure & Original Fresco Kalkverf 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.  

Informatie in deze handleiding 

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Pure & Original Fresco 

Kalkverf. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen 

garantie bieden op basis van deze informatie.  

 

 


