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KALAHARI

Product Beschrijving: Speciale muurverf met glasdeeltjes die een bijzonder decoratief
effect geven. Gezandstraald met Suède effect en tegelijk fluweel zacht. Door de
glasdeeltjes heeft het ook een isolerende werking (voor bv. kou brug ).
14 Standaard kleuren :
Misverstand

Clovelly Quarry

Roast Potato

Mouldy Moss

Koring Kop

Kalk Dust

Jagter

Army Jeep

Ceder Bark

Soutie

Twisted Root

Rusty Old Tin

Kapok Root

Nightmare

Verpakking : 1L en 5L
Aanbevolen voor gebruik : Alleen binnen. Opbrengen op een gladde en droge
ondergronden, op geverfde of niet geverfde ondergronden.
Opbreng – advies :
-

Verf de wand met 1 laag Fine aggregate primer voorstrijk in de kleur van de gekozen
Kalahari. Gebruik hiervoor een roller of blokkwast.

-

Na droging van ongeveer 4 uur , kan de Kalahari opgebracht worden met een brede
blokkwast. Gebruik een kleine kwast voor langs de kanten.

-

Breng de verf op in consequente , kris-kras (30cm) beweging waarbij de verf stevig word
verdeeld. Breng de eerste laag niet te dekkend op, de ondergrond mag nog doorschijnen.

-

Werk vlot door zodat je altijd in een natte rand werkt.

-

Na droging van ca. 6 uur nog een laag Kalahari verf op dezelfde wijze opbrengen.

-

Maak de hele muur in één keer af.
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KALAHARI
Verbruik :
Fine aggregate primer : 7m²/Ltr
Kalahari : ± 20m²/5 Ltr per laag
Schoonmaken : Tribe Kalahari is op waterbasis, kwasten zijn met water schoon te maken.
Algemene informatie Tribe Kalahari :
-

-

Ondergrond dient moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 25°C.
Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet
gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop
daarom voldoende voor het werk.
Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid
werk.
Werk met het opbrengen vlot door in een natte rand door.
Neem de tijd om Tribe Kalahari op te brengen volgens hierboven beschreven
aanwijzingen.
Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
Tribe Kalahari kan niet worden verdund
Hou buiten bereik van Kinderen
Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen.
Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.
Technische informatie

-

Viscositeit 120-125ku
Soortelijk gewicht : 1g/ml
PH waarde : 9-9,5
Gewicht vaste stoffen : 47%
Volume vaste stoffen : 47%
Pigment volume concentratie : 60%
Verbruik : 4m²/Ltr
Dikte verf : 118 microns

