TECHNISCHE FICHE

Fassa-Calco
Kalei op basis van vette kalk
Kant-en-klare pasta
In de massa gekleurd volgens Façabelle kleurenpallet

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
Ondergrond voorwaarden
Fassa-Calco kan aangebracht worden op voldoende zuigende, poreuze, minerale ondergronden. Uitgesloten zijn
waterafstotende ondergronden, verflagen, metalen,… De
ondergrond controleren op loszittende delen en deze eerst
herstellen.

Verwerking

TOEPASSING
Fassa-Calco is een kant-en-klare pasta, op basis van luchtkalk, voor het authentiek kaleien van gevels.

Eigenschappen van het product
-

Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
Goede weerbestendigheid.
Kalei effect.
Op basis van kalk.
Gebruiksklaar.
Milieuvriendelijk

- Sterk poreuze ondergronden voorbehandelen met FassaCalco Fix.
- Om de verwerking te verbeteren, kan u Fassa-Calco aanlengen met 10 à 15 % Fassa-Calco Fix.
- Goed mengen met een mengspiraal voor gebruik.
- Aanbrengen met blokkwast of verspuiten en onmiddellijk
nastrijken met blokkwast.
- Het geniet de voorkeur 2 lagen aan te brengen.
- Vlot werken met blokkwast teneinde aanzetten te
vermijden.
- De zuigkracht van de ondergrond bepaalt mede de kleurnuances in de kaleilaag.
- Tussen de 1ste en 2de laag ca. 12 uur wachten, afhankelijk
van de omgevingsfactoren.
- Bij koud en/of vochtige omstandigheden, opletten voor
carbonatatie (witte uitbloeiing), zeker bij donkere kleuren.
- Omliggende ondergronden beschermen voor vlekken
- Droogtijd : ca. 12 uur
- Gevel beschermen, tijdens de werken en gedurende
minstens 1 dag na het aanbrengen, tegen regen en andere
weersinvloeden.
- Omgeving- en ondergrondtemperatuur tussen >5 en
<30 °C. Bij donkere kleuren >10 en <30 °C.
- Irriterend product: draag handschoenen en een veiligheidsbril. Bij contact met de ogen en de huid onmiddellijk
overvloedig spoelen met proper water.
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Fassa-Calco
Verbruik
Afhankelijk van de ondergrond en laagdikte, ca. 3 kg/m² voor
2 lagen.

TECHNISCH KENMERKEN
Aspect in de pot

korrelige pasta

Dichtheid

1,8 kg/l

Droge stofgehalte

in gewicht : 80,5 %

Granulometrie

0,7 mm

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar
gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning,
noch enige ander garantie dan deze die voortvloeit uit de
verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze
algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze
laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen.
Datum 01/01/2017

Gereedschap
Pomp, blokkwast. Reinigen met water onmiddellijk na
gebruik.

Verpakking en opslag
25 kg
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking
gesloten houden en afvoeren naar de bevoegde instanties.
Product verdeeld door Façabelle bvba
Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar
via info@facabelle.be
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