
 

 g Algemeen
Vroeger werden onbehandelde houtoppervlakken in 
huis vaak ook met temperaverf geschilderd. 
Temperaverven zijn emulsies met in water oplosbaar 
bindmiddel en oliefracties. CaseIne is een goede 
emulgator. 
Caseïnetempera is beter geschikt voor houtverf dan 
zuivere caseïneverf omdat het oliegehalte de hechting 
verbetert en vooral de verf een beetje flexibeler maakt, 
vergelijkbaar met een weekmaker. Een zekere 
flexibiliteit is belangrijk in houtverven, omdat het hout 
zwelt en krimpt.

g Toepassing
Voor matte witte lagen op onbehandelde houtopper-
vlakken binnenshuis.
Kreidezeit Krijt-temperaverf wordt gebruikt voor 
Shabby Chic effecten op meubelen en voor het 
schilderen op weinig belaste plaatsen zoals plafonds, 
muurbekledingen, balken... 
In vergelijking met bv. gelakte oppervlakken is de 
belastbaarheid geringer. Door een nabehandeling met 
Kreidezeit Saffloerlappenwas wordt de verflaag voor 
matig belastbare objecten toch voldoende beschermd.
Op plafonds, muurbekledingen, balken e.d. Is de 
nabehandeling met was in principe niet nodig. 

g Eigenschappen
– poeder om in water aan te roeren
– mat, wit
– gemakkelijk om mee te werken
– dampdoorlatend, antistatisch
– zeer hoge dekkracht
– meermaals overschilderbaar
– bevat geen bewaarmiddelen
– bevat geen kunstharsbindmiddelen

g Samenstelling (volledige declaratie)
Marmermeel, krijt, titaanwit, caseïne, porceleinaarde, 
soda, methylcellulose, saffloerolie (distelolie)

g Geschikte gereedschappen
Goede verfrollers (middellange polyamidevezels) en 
goede kwasten zoals uit het Kreidezeit asssortiment:
Platte kwast (art. 2068) 
Platte lakwast (art. P2067.4)
Radiatorroller (art. P6665)

g Ondergrondcondities
De temperaverf is enkel geschikt voor onbehandeld 
hout. De ondergrond moet draagkrachtig, zuigend, 
schoon, droog, stabiel, vetvrij en vrij van kleurende en 
doorslaande stoffen zijn.
Toepassing op ruw ongeschaafd hout is ook mogelijk.

g Voorbereiding van de ondergrond
Oude lagen restloos verwijderen. Het hout schuren 
(korrel P80-100). Kanten afronden. Niet fijner schuren 
zodat het hout niet verdicht en de verf voldoende kan 
aannemen. Het is beter om nieuw, glad, geschaafd of 
fijn voorgeschuurd hout door naschuren te 'openen'.
Na  het schuren alles grondig afstoffen. 
Doorslaande en verkleurende stoffen in de ondergrond 
kunnen voor het aanbrengen van de temperaverf met 
Schellakisoleergrond (art. 234) afgesperd worden.

g Grondering
Niet vereist.

g Aanmaken van de verf
1 kg poeder in 650 ml. in zuiver koud water aanroeren, 
tot het mengsel klontervrij is. Gebruik daarvoor een 
keukenmixer. . Minstens 30 minuten laten zwellen en 
voor de verwerking nog eens goed doorroeren, terwijl 
je tijdens het roeren 50 ml. saffloerolie toevoegt.
Het is handig om in de kringloopwinkel of andere 2de 
handszaak een staafmixertje of (bij voorkeur) eentje 
met twee kloppers voordelig aan te schaffen.

g Verdunnen
Indien nodig kan de verf met water tot op een voor de 
betreffende ondergrond gepaste uitstrijkbaarheid 
verdund worden. Krijt-temperaverf kan ook als 
halfdekkende, transparante laag toegepast worden.
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g Verwerking
Verwerkingstemperatuur minstens 8°C.
Roer tijdens de verwerking de verf af en toe om.
Voor volledige dekking zijn meestal 2 lagen nodig. 
Probeer geen donkere en contrastrijke ondergronden 
met één laag te dekken. Te dik opgebrachte verf kan 
leiden tot afbladderen of andere beschadiging van de 
verflaag! Laat vorige lagen volledig drogen alvorens te 
overschilderen.
Houd ook rekening met onze instructies voor de 
Shabby Chic-set (art. 504). De verf moet vlot in de 
houtnerfrichting worden aangebracht. 
De aangemaakte verf moet binnen 1-2 dagen worden 
verwerkt. Verwerk nooit slechte of stinkende verf: 
gevaar van langdurige geurproblemen, zelfs na het 
drogen!

g Kleuren
Krijt-temperaverf kan getint worden met maximaal 10% 
Kreidezeit aarde- en minerale pigmenten (maximaal 
100 g pigment per 1 kg verfpoeder). Roer, voordat u 
de verf aanmaakt, de pigmenten klontervrij direct in het 
mengwater. Voor kleurcorrecties achteraf, de 
pigmenten met een beetje water mixen en vervolgens 
door de reeds gebruiksklare verf mixen.

g Beschermende afwerking met was
Kreidezeit Saffloer lappenwas (art. 529) is een 
oplosmiddelvrije, weinig vergelende transparante 
houtafwerking op basis van distelolie en bijenwas. De 
was laat de tinten intenser of donkerder lijken. Het 
wordt dun met een doek op het gedroogde oppervlak 
aangebracht. Laat de beschermende was na het 
aanbrengen 15 minuten intrekken en veeg vervolgens 
niet ingetrokken was af met een droge, pluisvrije doek. 
Droogtijd minimaal 24 uur bij 20 ° C.

g Renovatie
Krijt-temperaverf is meerdere keren overschilderbaar. 
Met was behandelde oppervlakken moeten vooraf 
grondig geschuurd worden.

g Droogtijden
Bij normale temperatuur en luchtvochtigheid 
overschilderbaar na ca. 8 uren. 
Door de drogende olie die ze bevat, krijgt een  
temperaverf haar uiteindelijke sterkte pas na ongeveer 
4 weken.

g Verbruik
1 kg krijt-tempera-verf + 50 ml saffloerolie is voldoende 
voor ongeveer 8-10 m² per laag. 

g Verpakkingen
Art. 503, Krijt-tempera verf Set 
De set bevat: 2 x 1 kg krijt-temperaverf, 
                      2 x 50 ml saffloerolie 
Voor prijzen, zie de geldige prijslijst.

g Opslag
Wanneer het op een koele, droge plaats wordt 
bewaard, is het verfpoeder stabiel gedurende ten 
minste 3 jaar. Tip: voor reparatiedoeleinden kunnen 
kleine hoeveelheden gemengde verf worden 
ingevroren.

g Reinigen van de gereedschappen
Direct na gebruik met warm water en Corfu-zeep (art. 
226).

g Afvoer van verfresten
Gooi geen productresten weg in het afvalwater. 
Verfresten kunnen in gedroogde toestand met het 
huisvuil mee. Deponneer geleegde verpakkingen in de 
afvalcontainer.

g Gevarentekens
Vervalt, geen gevaarlijke goederen.

g Voorschriften VOS verordening
VOS gehalte van dit product : 0 g//L  (cat. A/a) 
Grenswaarden :30 g/l vanaf 01-01-2010.

g Waarschuwing
Caseïneverf heeft een typische geur tijdens de 
verwerking, die na verloop van tijd verdwijnt in een 
droge omgeving. Heb aandacht voor mogelijke 
allergieën voor natuurlijke stoffen. Buiten het bereik 
van kinderen bewaren.
 
De beschreven informatie komt overeen met de laatste 
stand van onze ervaring. Vanwege de verwerkings-
methoden en omgevingsinvloeden evenals de 
verschillende aard van de ondergronden, moet een 
aansprakelijkheid voor de algemene rechtsgeldigheid 
van de afzonderlijke aanbevelingen worden 
uitgesloten. Voor de toepassing moet de verwerker het 
product op een proefvlak testen op geschiktheid voor 
het beoogde doel..

Bij een nieuwe editie of productwijziging verliest deze 
tekst zijn geldigheid. De originele productinformatie is 
rechtstreeks te verkrijgen bij Kreidezeit of online: 
www.kreidezeit.de
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