
KALEI 

Gebruiksaanwijzing.

Dit systeem bestaat uit 2 lagen: de eerste is de kalei en de tweede laag is de 
Calcatex kalkverf die frescaal dient aangebracht te worden, dus als de kaleilaag 
nog vers is.

Voorbereiding

Onze kalei is geschikt voor de meeste poreuze, minerale ondergronden buiten; 
echter ook binnen toepasbaar. 
De ondergrond dient draagkrachtig te zijn, stofvrij en ontvet. 
Sterk zuigende ondergronden voldoende nat maken, zo nodig bevochtigen met 
kalkhoudend water, zoals onze “precal1”, of fixeren met “precal2” of “precal3” 

Bij sommige ondergronden (waar hechtingsproblemen te verwachten zijn) is het 
aan te raden een extra product op te zetten om de hechting te verbeteren.  
Synthetische hechtprimers zullen wel het ademend vermogen negatief 
beïnvloeden en kunnen aldus de eigenschappen van de kaleilaag veranderen, 
zeker bij buitentoepassing.

Verwerking

Aan te maken met relatief veel water, omdat deze pleister erg dun moet worden 
opgezet. Begin met 250 ml water op 1 kg kaleipoeder.  
Verbruik: 1,5 tot 2, tot 3 kg per m2; sterk afhankelijk van de ondergrond.

Gewoonlijk wordt deze vrij dunne pap opgezet (dikte 2 tot 3 mm) met een 
kwast, met een spaan en met een kwast verder gelijkmatig uitgestreken of met 
spuitapparatuur.  Daardoor kan dit ook op een onregelmatige ondergrond worden 
aangebracht. Treden kleine barstjes op, dan kan men deze met de kwast weer 
dichtstrijken.
Soms kiest men voor 2 lagen kalei (in dat geval wordt de kalkverf de derde 
laag), maar in de regel is 1 laag kalei voldoende. Soms kiest men ervoor om de 
tweede laag bv met een spons na te werken.
De structuur van de kaleilaag zal achteraf zichtbaar zijn onder de laag kalkverf.

Net wanneer de kalei begint aan te trekken, kan reeds een laag kalkverf zoals 
„Calcatex”, worden aangebracht.  Deze echte "affresco”-techniek maakt de 
kalkverf extra dekkend en extra sterk.  De kalkverf vormt een essentieel 
onderdeel van het totale kalei-systeem en dient normaal in slechts 1 laag 
opgezet te worden. 

Het geheel langzaam en gelijkmatig laten drogen.  Dus opletten voor warmte, 
zon en ook wind.  Te snelle droging (bv ook door te droge ondergrond) kan 
scheurvorming veroorzaken alsook een niet-correcte afbinding van de kalei. 
Kan de ondergrond niet dezelfde dag gekalkt worden, is het raadzaam de kalei ‘s 
avonds nog lichtjes nat te nevelen om te snelle droging tegen te gaan. Dan kan 
de Calcatex de volgende dag nog worden aangebracht.
Ook de Calcatex mag niet te snel drogen. 



Minimale verwerkingstemperatuur is 5°C.  Algemeen wordt afgeraden om bij 
temperaturen boven 30°C nog met kalk te werken. 
Binnen enkele uren moet de aangemaakte pleister verwerkt zijn. 
Open tijd: ongeveer 4 uur.
Verse kalei best de eerste dagen beschermen tegen regen.

Productinformatie

Dit product is met veel zorg gemaakt van uitsluitend hydraatkalk, tras, fijne 
toeslagstoffen zoals gedroogd, ontstoft zand, marmerpoeder, kalksteenmeel, 
gemalen leisteen.
 
Hiermee sluit dit aan bij de klassieke historische benadering van pleisters. 
Hoewel deze reeds eeuwen lang hun degelijkheid hebben bewezen, is onze 
informatie steeds vrijblijvend. 
Daarom: in geval van twijfel, best eerst een staal zetten. 

Wij kunnen dan ook onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke 
directe of indirecte schade die door het gebruik hiervan zou kunnen ontstaan. 

Niet geschikt voor gladde ondergronden, zoals verf, kunststof, enz. 

Alkalisch product: dus contact met huid en vooral de ogen vermijden. 

Kaleipoeder absoluut droog en luchtdicht bewaren.
Bij goed gesloten verpakking is deze kalei minstens 6 maanden houdbaar.

Gereedschappen kunnen gereinigd worden met water of met water en zeep.
Alle resten mogen gewoon op de kompost.
Kwasten kan u na reiniging nog naspoelen met water met een beetje azijn: zo 
blijven de kwasten zachter.

Wij leveren desgewenst ook aangepaste gereedschappen, zoals plekspanen, 
sponsborden, kaleikwasten, blokwitters en kalkkwasten.
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