
Technisch Informatieblad

AURO witkalk – 326
Product/Toepassing
- Muurverf op basis van kluitkalk (nat gebluste kalk) voor dekkende, witte muurverf op minerale ondergronden; binnen.
- Voor een veegvaste, meervoudig overschilderbare, matte muurverf.
- Hoog ademend vermogen (dampdoorlatend) en licht bacteriecide werking.

Samenstelling
Water, minerale pigmenten en vulstoffen, witkalkhydraat, xanthaan, caseïne, kleimineralen, methylcellulose, boraten.
Bindend is onze actuele grondstoffenlijst met alle producten.

Kleur
Wit. In natte toestand doorschijnend, de dekkracht wordt in droge toestand bereikt. Op kleur te brengen met max. 5% aangemaakte
AURO ‘kalkcaseïnekleuren – 770’*. Donkere kleuren dienen vermeden te worden, i.v.m. gevaar voor doorslag, resp. wolkvorming.

Applicatie
Verwerkingstemperatuur minstens +* °C.
Door strijken met goede blokwitter, rollen; 2-3 maal gelijkmatig en dun aanbrengen. Evt. nog met 5-10 % water verdunbaar.

Droogtijden bij normklimaat (20 °C/ 60% rel. luchtvochtigheid)
- Overschilderbaar na ca. 24 uur, sterk afhankelijk van de lucht- en ondergrondvochtigheid.
- Bij lage ruimte- en wandtemperaturen evenals bij hoge luchtvochtigheid, treden droogtijdvertragingen op en kan vlekvorming ontstaan.

- Na meerdere weken is het product uitgerijpt, waarbij een hogere luchtvochtigheid de doorharding (carbonatisering) begunstigt.

Dichtheid Ca. 1,2 g/ml Gevarenklasse: niet van toepassing

Viscositeit Ca. 10 dPa*sec.

Verdunning Product is gebruiksklaar; verdunbaar met water.

Verbruik Ca. 0,12. l/m2 (8,3 m2/l) per laag. Varieert, afhankelijk van soort verwerking, kwaliteit van het
oppervlak en ondergrond. Exact verbruik in het object bepalen.

Reiniging gereedschap Direct na gebruik, voor indrogen met water uitspoelen.

Opslagstabiliteit Koel, vorstvrij en droog opslaan. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten
Opslagstabiliteit in ongeopende verpakking: ca. 2 jaar.

Verpakkingsmateriaal PP. Voldoende geleegde emmers met enkele uitgeharde verfresten kunnen naar
afvalverzamelpunten worden gebracht, gedeponeerd of gerecycled.

Afvalresten Harde, ingedroogde en uitgeharde productresten kunnen als bouwplaatsafval (EAK 170903), of
als huisvuil gedeponeerd worden.

Vloeibare resten: EAK-code 200127, EAK-aanduiding: verf.

Gevarenaanduidingen
Veiligheidsaanbevelingen

- Werkzame stof: witkalkhydraat (calciumhydroxide)
- Classificatie,/Gevarencode: Xi/Irriterend
- Irriterend voor de ogen en de huid! Buiten bereik van kinderen bewaren!
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen!
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep!
- Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht!
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen!
- Bij spuitapplicatie: damp/spuitnevel niet inademen!

AURO – TIB 326



Gebruiksaanwijzingen
AURO witkalk - 326

1. ONDERGROND
1.1 Geschikte ondergronden
Minerale ondergronden; binnen. Niet op verf, lakken, kunststoffen en hout aanbrengen.

1.2 Algemene eisen m.b.t. de ondergrond
Ondergrond dient dragend, droog, schoon, olie en vetvrij en zonder uitkristallisaties (‘poes’) of doorslaande inhoudstoffen te zijn.

2. VERWERKING
2.1 Voorbereiding van de ondergrond
- Voor alkalische inwerkingen gevoelige oppervlakken (vooral glas, keramiek, hout, metaal) beschermen door afdekken, -plakken.
- Verfspatten direct met schoon water verwijderen.
- Sterk zuigende ondergronden (bijv. kalkzandsteen) met verdunde witkalk (max. 20% water) voorstrijken.
- Nieuw stucwerk 2 – 4 weken laten staan alvorens te schilderen.
- Beschadigingen herstellen, evt. sintelhuid verwijderen; stoffige- en afgevende oppervlakken zorgvuldig afwassen of afborstelen.
- Leemstuc reinigen en voldoende vochtig maken.
- Testvlak opzetten en controleren op bruinverkleuringen.
- Oude minerale ondergronden droog of nat reinigen.
- Niet hechtende oude verflagen verwijderen

2.2 Verwerking
- Door strijken of rollen 2-3 maal gelijkmatig dun aanbrengen.
- Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond evt. nog met 5-10% water verdunnen.

* Zie betreffende technische informatie- en applicatie-bladen.

De gegevens in dit technisch informatie- en applicatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en
voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan
dit TM niet worden ontleend. Door gebruikmaking van onze advisering ontstaat geen consultatie-rechtsverhouding. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave
verliest dit TIB zijn geldigheid.
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