
 
 

Handleiding Kalkverf. 
 

Voorbereiding niet vlakke wanden: 

• Wanneer je op tegels wil verven dien je deze vooraf vetvrij maken d.m.v. diamant schuren of 
ontvetter. 

• Maak je wand vlak met Ardex R1C, dit is ook te vinden in ons assortiment. Breng vervolgens de 
primer aan. 

 

Voorbereiding vlakke wanden en meubels:  

• Meubels eerst ontvetten en opschuren 

• Wanden waarop een coating zit of een afneembare verf eerst licht schuren. Breng, wanneer nodig, 
eerst de primer aan. Dit is nodig op hout, een gestucte wand, een pleisterwand, behang en andere 
zuigende ondergronden. 

• Voeg een beetje water toe aan het pigment, totdat er geen klontjes meer in zitten, meng het 
vervolgens door de blanke verf. 

• Breng de verf bij voorkeur in 2 lagen aan. Voor een mooie dekking breng je eerst een laag op met 
een roller en vervolgens de tweede laag met een kwast voor een mooi betonlook effect. Wil je het 
graag rustig hebben? Maak dan langere vegen met de kwast in een minder druk patroon. 

• Voor lichtere verf kleuren of als je een duidelijker effect wil met meer contrast, raden wij het aan om 
de verf in beide lagen met een kwast aan te brengen. 

• Tip: voor gebruik in de badkamer of toilet kan je de Kalkverf beschermen met de Verf Protect! 

 

Droogtijd: 

Laat de primer 12 uur drogen voordat je gaat verven. 

Wacht minimaal 8 uur voordat je over de eerste laag Kalkverf heen verft. 

Mocht je eventueel de Verf Protect coating aan willen brengen, wacht dan minimaal 24 uur na het 
aanbrengen van de 2e laag Kalkverf. 

De Verf Protect coating is na 5 dagen geheel droog, probeer in die 5 dagen dus de wand niet aan te raken. 

 

Opslag: 

12 maanden ongeopend houdbaar. Droog en koel (tussen 5 en 30 graden) bewaren. 


