De kaleilaag beschermt de gevel,
is dampopen, onderhoudsvriendelijk
en heeft een zeer lange levensduur.

Kalei Concept

®

Passie voor het authentieke
Wil je jouw woning extra karakter geven, zonder al te ingrijpende renovatiewerken?
Dan biedt ‘Kalei Concept®’ het juiste antwoord. Kaleien is een eeuwenoude techniek
waarbij een dunne kalkpleister op de muur wordt aangebracht. Met een laag kaleiverf
wordt de uiteindelijke kleur bepaald. ‘Kalei Concept®’ voert zelf alle werken uit, maar
doe-het-zelvers kunnen met het gamma ‘Kalei It’ binnenkort ook zelf aan de slag.
Wat is kaleien?
Kalei is een mengeling van hydraulische kalk,
rivierzand, krijt en kleurpigment. Dit alles
aangevuld met wit cement en een bindmiddel
voor een betere hechting. De schildertechniek
komt voort uit de traditie van het ‘kalken’ van
huizen op het platteland.
Voordelen van kaleien?
Kaleien heeft zowel technisch als esthetisch
tal van troeven in huis. De kaleilaag beschermt
de gevel tegen schadelijke weersomstandigheden zoals regen, slagregen en vocht. Door haar
samenstelling is ze bovendien ook zeer dampopen. Kaleien sluit de gevel niet volledig af,
wat de gevelsteen ten goede komt. Het is tevens
een zeer onderhoudsvriendelijke techniek. Een
goed aangebrachte kalei op een gezonde ondergrond heeft een zeer lange levensduur.
Een gekaleide gevel oogt zeer karaktervol en
natuurlijk. De lichte kleurverschillen, het schemerige en verweerde effect en de lichte strepen
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geven je huis of gevel een uniek uitzicht. Bovendien heb je de keuze uit een rijk kleurenpalet
voor een warme, huiselijke uitstraling.

Verschillende toepassingen
De kaleitechniek beperkt zich al lang niet
meer tot de renovatie van klassieke gevels.
Ook in moderne woningen is het een gewaardeerde oplossing. Kaleien biedt ook bijzonder
knappe resultaten voor de afwerking van
tuinmuurtjes of zelfs binnenmuren.
Over Kalei Concept®
‘Kalei Concept®’ is gegroeid uit de samenwerking van een bedrijf in bouwwerken en
een interieurbedrijf, met elk meer dan twaalf
jaar ervaring. Het is één van de weinige aannemersbedrijven dat zich specialiseert in de
techniek van het kaleien. Zaakvoerder Glenn
Le Rycke heeft een passie voor woningen met

een authentieke, smaakvolle uitstraling en
staat de klant graag vrijblijvend te woord.
Zelf aan de slag?
Onder de noemer ‘Kalei It’ biedt ‘Kalei Concept®’ binnenkort de mogelijkheid om zelf aan
de slag te gaan. Met een gebruiksklaar mengsel en duidelijke instructies kan ook de doehet-zelver zijn muren de gedroomde afwerking
geven. Uiteraard kan je hierbij op eenzelfde
hoogwaardige kwaliteit rekenen: het mengsel is
cementvrij en dus ook uitermate geschikt voor
gebouwen met opstijgend vocht, zoutuitslag, sulfaten en chloriden. Daarmee leunt deze kalei
sterk aan bij de vroeger gebruikte mortels.
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