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Rewah Paint Systeem: Kalkverf Calciana
luchthardende kalkverf op basis van gedispergeerd kalkhydraat

(1 laag Estetik Prim of 1 of 2 lagen Estetik Isolprim)
2 lagen Kalkverf Calciana

Toepassing en eigenschappen
• Monumentenverf
• Zeer dampopen
• Uitzicht: met wolkeffect of kleurnuances
• Structuur: effen
• Voor binnentoepassing
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Technisch advies Rewah Paint Systeem: Kalkverf Calciana
Algemeen advies
Voorbereidingen
• Het te behandelen oppervlak dient geschikt te zijn (of te worden gemaakt) en in
goede staat te verkeren. Problemen met opstijgend vocht of zouten dienen eerst
deskundig te worden aangepakt.
• Het te schilderen oppervlak moet droog en zuiver zijn en ontdaan van stof, vuil, vet
en alle loszittende en vreemde materialen.
• Ontvetten kan door het oppervlak af te wassen met een verdunning van Omniclean
Conc.
•
•

•

Oneffenheden dienen te worden geplamuurd met een geschikte, goed hechtende en
fijn schuurbare plamuur die afgestemd is op het bestaande pleisterwerk.
Wij adviseren om eventueel bijkomend een grondlaag Estetik Prim te plaatsen
wanneer er herstellingen werden uitgevoerd aan de te behandelen muur, of wanneer
er verschillen zijn in de porositeit. Deze grondlaag is in alle omstandigheden
noodzakelijk op hout, vliesbehang, glasweefsel, op satijn- en glanzend geverfde
oppervlakken of op niet alkalibestendige verf en op gipsplaten. Bij toepassing binnen
monumenten waarbij de natuurlijke witte kleur wordt gebruikt, wordt geopteerd om
de Estetik Prim niet te gebruiken. Dit om de waterdampdoorlaatbaarheid te
behouden.
Indien er sprake is van zware vervuiling door bijvoorbeeld roet, dan dient deze zone
geïsoleerd te worden met twee lagen Estetik Isolprim. Deze vervangt dan de Estetik
Prim.

Afwerking
• Na droging de muren schilderen met 2 lagen Kalkverf Calciana.
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Opmerkingen
Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt
bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de
gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de
nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de
verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de
ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen
buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte
goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis
genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze
in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet
beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.
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