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t e r r a c o t ta

sand yellow
Productomschrijving

Op t i e

Kalei it is een gebruiksklaar voorgemengd
mengsel dat is samengesteld uit hydraulische
bindmiddelen, natuurlijk pigment, luchtkalk,
puzzolane stoffen en speciaal zand met
een fijne korrelopbouw.
Deze kalei bevat geen cement.
Deze kalei is niet geschikt voor gebruik
als waterdicht product bv. bij het dichten
van kelders,…
Deze kalei leunt zeer sterk aan bij de
vroegere gebruikte mortels.

Indien gewenst kan Kalei it afgewerkt worden
met een:
- door ons geleverde silicaatverf die zorgt
voor een dampdoorlatende bescherming
- door ons geleverd impregneermiddel
op basis van siloxaan

T e c h n i s c h e e i g e n s c h a pp e n

Vorm: poeder
Kleur: zie kleurenkaart en stalen
Korrelgrootte: 0 - 0,3 mm
Droogtijd: tussen 24 en 48 uur, afhankelijk
van de weersomstandigheden
Volumegewicht: 2,8 kg/l
Verwerkingstijd: ± 3 uren
Reinigen materiaal: onmiddellijk na gebruik
met water
Verwerking

Het poeder dient gemengd te worden met
± 2 à 3 liter zuiver water per emmer van 11 kg.
Deze verhouding kan afwijken en hangt af
van de te kaleien ondergrond en het
gewenste resultaat.
Kalei it kan met de hand of geschikte menger
aangemaakt worden.
De te kaleien vlakken moeten in één beweging
afgewerkt worden, dit om aanzetten en
kleurverschillen te voorkomen.
De ondergrond moet cement- of miniraal
gebonden zijn en dient schoon en vrij te zijn van
eventuele loszittende delen, verf en vetten.

Leveringsvorm

off white

Plastic emmers van 11 kg.
Verbruik

± 1,40 kg Kalei it voor 1 m2 en 1 mm dikte.
Nabehandeling

Vers aangebrachte kalei dien je te beschermen
tegen hevige zonnenstralen, wind en regen.

ombre light

Bewaring

± 12 maanden op een droge vorstvrije plaats.
V e i l i g h e i d s m a at r e g e l e n

Gelieve bij het verwerken van Kalei it het
informatieblad grondig te lezen alvorens van start
te gaan. Kalei it kan irriterend zijn voor ogen,
huid en longen. De geschikte beschermings
middelen zoals veiligheidsbril, handschoenen en
stofmasker zijn dan ook sterk aanbevolen.
Buiten bereik van kinderen houden.

olive light

Op g e l e t

De voorgaande aanbevelingen en voorschriften
worden door ons gemeld naar eigen ervaring
en vermogen. Deze dienen slechts als indicatie
te worden aanzien.
Het is aanbevolen om Kalei it te testen op de
geschiktheid en het gewenste resultaat.
De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor
het gebruik van Kalei it.

Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Verkochte goederen worden niet
teruggenomen. Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

stone light

stone dark

Kalei Concept is een van de weinige aannemersbedrijven die zich specialiseren in de eeuwenoude, maar vandaag zeer actuele techniek van
het kaleien. Kalei geeft je huis een authentiek en
apart karakter en bevordert de gevelhuishouding.
Met andere woorden het beschermt je gevel
zonder hem volledig af te sluiten.
Op uw vraag komen wij ter plaatse en maken u
vrijblijvend een gedetailleerde offerte.
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Met passie voor het authentieke !
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