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+

DE ”PLUSPUNTEN“ VAN HET PRODUCT
■■
■■
■■
■■

Pasta, klaar om te verdunnen
Gekleurd met minerale pigmenten
Matte afwerking
Nieuwbouw en renovatie
EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen
aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit
opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C
(hoge emissies).

▼▼PASTA OP KALKBASIS
DEFINITIE

Traditionele pasta op basis van luchtkalk
(vette kalk) voor het decoreren van
pleisterwerk, stenen, bakstenen en gips- en
kalkmortel.
Aanpasbaar naargelang van de gewenste
afwerking (patina, kalk, verdund, ...).

ONDERGRONDEN
Toegelaten
De staat van de ondergrond moet voldoen
aan de voorschriften die zijn vastgesteld in
DTU 59.1 en DTU 26.1.
• Pleister op kalkbasis: PARLUMIÈRE,
PAREXAL, PARINTER RÉNOVATION,
CALCIDECO.
• Gips-kalkmortel: PARILIEN of PARILIEN FIN.
• Kalksteen, baksteen.
• Compatibele poreuze ondergronden.

Uitgesloten:
• Gesloten

of waterafstotende afwerkingen,
oude verf of organische kunstharspleister.

KENMERKEN
■■Samenstelling:

luchtkalk in pastavorm (vette
kalk), minerale pigmenten, organische
hulpstoffen (<5% conform FDT 30-808)
■■Volumieke massa: 1,5 kg/liter
■■Classificatie: minerale afwerking op
kalkbasis (FDT 30-808), klasse D2 (P84403norm).

TOEPASSING
Voorbereiding van de ondergrond
Kalkpleister
• Ruwe ondergrond: verwijder stof en vet.
• Geschilderde ondergrond: de oude
bedekking afkappen en verwijderen tot
op de oorspronkelijke ondergrond.
• Breng met de rol of de borstel een laag
CALCILANE FOND aan om de porositeit
te regelen. Laat 4 à 6 uur drogen alvorens
te bedekken met CALCILANE BADIGEON.
Gips-kalkmortel
• Nieuwe gips-kalkmortel: indien de mortel al
meerdere maanden droog is, schraapt u het
oppervlak opnieuw af met een gekartelde
spaan om de porositeit te herstellen. Reinig
daarna het oppervlak en verwijder het stof.
• Oude, geschilderde gips-kalkmortel:
verwijder de verf, schraap het oppervlak
opnieuw af met een gekartelde spaan,
reinig het en verwijder het stof.
• Oude, onbewerkte gips-kalkmortel:
schraap het oppervlak opnieuw af met een
gipsschaaf of zandstraal het oppervlak,
reinig het en verwijder het stof.

Materiaal
• Vierkante

borstel met lange haren, kwast,
natuurlijke spons... naargelang de gewenste
afwerking.

TOEPASSING
• Het

product goed mengen voor gebruik.

KLASSIEKE AFWERKING (mat geborsteld)
• Breng

met behulp van een borstel met lange
zijde haren a secco of a fresco CALCILANE
BADIGEON aan, verdund met 10 à 30%
water (naargelang van de gewenste
consistentie), in minimaal 2 kruiselingse
lagen met ongeveer 12 uur tussentijd.
• De 1e laag is altijd sterker verdund dan de
tweede.
• Om de matte afwerking te behouden, mag
het product niet te dik worden aangebracht
en niet te veel worden bewerkt.

OUD EFFECT (gestructureerd, geborsteld,
gesponst, gedept, gespateld...)
• Breng

op de klassieke droge afwerking een
derde laag aan met een mengsel van 1
eenheid CALCILANE BADIGEON verdund
met 5 delen CALCILANE BADIGEON en pas
de consistentie aan met water naargelang
van de gewenste textuur en afwerking.
• Het effect met verschillende schakeringen
is een gewenste natuurlijke eigenschap van
bedekkingen op kalkbasis.

GEPATINEERDE AFWERKING voor een
egale kleur en diep chromatisch effect
• CALCILANE

BADIGEON verdunnen met een
mengsel van 1 deel CALCILANE FOND voor
1 deel water, tot u de gewenste consistentie
en doorzichtigheid hebt bereikt.
• Door verschillende kleuren over elkaar
aan te brengen wordt het diepte- effect
versterkt.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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AFWERKING op gips-kalkmortel

GEBRUIKSVOORWAARDEN

A fresco
• Breng CALCILANE BADIGEON aan
binnen 48 uur na het aanbrengen van de
afwerkingslaag, die gelijkmatig moet worden
bevochtigd voor ze kan worden afgewerkt.
• Het product wordt met de borstel
aangebracht in 2 kruiselingse lagen met een
tussentijd van 24 uur, naargelang van de
weersomstandigheden.
• De eerste laag wordt 50% verdund, de
tweede 20%.
A secco
• Breng na het voorbereiden van de
ondergrond, het product met de borstel aan
in 2 kruiselingse lagen met een tussentijd
van minimaal 24 uur.
• De eerste laag wordt 50% verdund, de
tweede 20%.
• Bij droog en zonnig weer en/of veel wind,
kan het nodig zijn om de eerste laag licht te
bevochtigen.
Verbruik
• Ongeveer 0,4 liter/m2 voor 2 lagen met de
borstel, naargelang van de staat van de
ondergrond en de gewenste afwerking.
• Ongeveer 0,09 kg/m2 voor een
gepatineerd effect.

VERPAKKING

■■Emmer van 25 kg.
■■Emmer van 5 kg.

• Reinig

spatten van het product
meteen met water om kalkvlekken te
voorkomen.
• Voor en tijdens de werken dient u
schrijnwerk, metalen elementen en glas
te beschermen.
• Bescherm de gevel tijdens de werken
en gedurende ten minste 3 dagen na
het aanbrengen tegen regen, mist en
stofregen.
• Product gevoelig voor vocht, mist
en condensatie, die uitbloeiingen en
kleurvervaging in de hand werken.
• Gebruikstemperatuur tussen 5°C en
30°C. Niet aanbrengen bij felle droge
en warme wind, regen of mist, of op
bevroren ondergronden.
• Irriterend product: draag handschoenen
en een veiligheidsbril. Bij contact met
de ogen of de huid ONMIDDELLIJK
overvloedig spoelen met schoon water
en een arts raadplegen.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst
en hoge temperaturen.

WAARBORG

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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