
Samenstelling van de producten
- Caseïnebindmiddel: Caseïne, Soda
- Krijt Temperaverf: Krijt, Marmermeel, Titaanwit, Caseïne, Soda,

Methylcellulose

- Safloerolie: Safloerolie
- Safloer Lappenwas: Safloerolie, Houtstandolie, Gebleekte

bijenwas (vrij van chloor en residus), Droogstof (loodvrij)

Reiniging gereedschap
Onmiddelijk na gebruik reinigen met water en zeep.

Afvoeren verfresten
Verfresten niet in de afvoer gieten. Verfresten kunnen zonder 
problemen worden gecomposteerd of in gedroogde toestand 
afgevoerd worden met het restafval. Lege verpakkingen recycleren 
volgens de plaatselijke voorschriften.

Gevaarsymbolen
Geen, bevat geen gevaarlijke stoffen

Voorschriften VOS verordening
VOS gehalte (Kat. A/a): 30 g/l (2010), 
Product bevat max. 1 g/l VOS.

Waarschuwing
Ook verf op zuiver natuurlijke basis buiten bereik van kinderen 
bewaren. Caseïneverf geeft tijdens het verwerken een typische 
geur af, die na het drogen verdwijnt. Houd rekening met mogelijke 
allergiën voor natuurlijke stoffen.

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en Umbra zwartbruin
- Deklaag met Krijt Temperaverf wit
- Beschermlaag met Safloer lappenwas

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en Umbra donker
- Deklaag met Krijt Temperaverf 0,5 % Umbra zwartbruin
- Beschermlaag met safloer lappenwas

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en Umbra zwartbruin
- Deklaag met Krijt Temperaverf 10 % Spinelturkoois
- Beschermlaag met safloer lappenwas

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en spinelturkoois
- Deklaag met Krijt Temperaverf wit
- Beschermlaag met Safloer lappenwas

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en spinelturkoois
- Deklaag met Krijt Temperaverf 10 % Umbra donker
- Beschermlaag met Safloer lappenwas

- 1. Krijt Temperaverf 10 % Umbra donker
- 2. Krijt Temperaverf wit
- Beschermlaag met Safloer lappenwas

- 1. Krijt Temperaverf 10 % Umbra donker
- 2. Krijt Temperaverf 10 % Spinelturkoois
- Beschermlaag met Safloer lappenwas

- 1. Krijt Temperaverf 10 % Umbra donker
- 2. Krijt Temperaverf 0,5 % Umbra zwartbruin
- Beschermlaag met Safloer lappenwas

- Grondlaag met caseïnebindmiddel en Umbra donker
- Deklaag met Krijt Temperaverf 10 % Umbra donker
- Beschermlaag met Safloer lappenwas
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Beschermlaag
De safloer lappenwas is een oplosmiddelvrije, weinig 
vergelende mengeling van distelolie en bijenwas. De afwerking 
met was maakt de kleur intensiever/donkerder. De was wordt, na 
droging, in dunne lagen aangebracht. 15 minuten laten inwerken 
en dan met pluisvrije doeken de overtollige was afwrijven. 
De droogtijd is 24 uur bij een temperatuur van 
20°.

Door het gehalte aan drogende olieën is er een gevaar op 
zelfontbranding van de gebruikte doeken! Doordrenkte doeken 
daarom opengespreid, buiten laten drogen of in een gesloten, 
vuurbestendige container (blik of glas) bewaren.

Shabby Chic Set
In het verleden werden houten oppervlakken binnenshuis vaak 
geschilderd met temperaverf. Tempera-verven zijn emulsies van 
waterig bindmiddel en oliecomponenten. Caseïne is een waterig 
bindmiddel en tegelijkertijd een zeer goede emulgator. Je kan dus 
een temperaverf maken van caseïneverf, door er simpelweg 
drogende oliën aan toe te voegen. Temperaverf is beter voor 
houtbehandeling dan pure caseïneverf, omdat de olieën de 
hechting verbeteren en vooral de verf wat elastischer maken. Enige 
elasticiteit is belangrijk bij houtbehandeling, aangezien hout kan 
krimpen en uitzetten.

Kreidezeit Krijt Temperaverf is, gemengd met saffloerolie, uitermate 
geschik om matte 'Shabby Chic' effecten te bekomen. Er dient wel 
rekening gehouden te worden met het feit dat Temperaverf een 
minder sterke laag vormt dan bijvoorbeeld een lakverf en dus 
minder geschikt is voor zwaar belaste oppervlakken. Een 
afwerkingslaag met safloer lappenwas biedt voldoende 
bescherming voor oppervlakken die minder zwaar belast worden.

In de voorbeelden wordt er steeds gestart van op onbehandeld 
hout. Een veel gebruikte techniek is om een donkere grondlaag te 
zetten met daarover een deklaag in een pasteltint of zelfs in wit. De 
deklaag wordt dan doorgeschuurd of geschraapt zodat de donkere 
grondlaag er op sommige plaatsen terug doorkomt. De snelle 
droging, de goede schuurbaarheid en de lage hardheid van de 
temperaverf maken deze zeer geschikt voor de 'Shabby Chic' 
techniek.

Grondlaag
Voor de grondlaag bevat onze set caseïnebindmiddel. Dit is een 
kleurloos bindmiddel dat gemengd wordt met water en 
aangekleurd wordt met poederpigmenten.

Recept
De bijgevoegde verpakking van 50 g caseïnebindmiddel is 
voldoende voor een oppervlak van ongeveer 15 m². 

Neem 1 liter zuiver, koud water. Doe hier ongeveer 50 ml van in een 
kleine emmer. Voeg 100 g pigment toe en roer goed door tot er geen 
klonters meer zijn. Voeg de rest van het water toe en roer door. 
Meng 50 g caseïnebindmiddel in de vloeistof met een garde, 
keukenmixer of een boormachine met roerstaaf. Laat 30 minuten 
zwellen en roer het mengsel nogmaals door.

Voor kleinere vlakken
Per m²: ca. 8 g pigment, 4 g bindmiddel en 70 ml water. 

Verwerk het gemengde bindmiddel binnen 1 tot 2 dagen en roer af 
en toe tijdens de verwerking. Droogtijd 3 - 6 uur.

Uitzonderingen
De grondlaag is niet nodig wanneer:

1. men wenst om de originele kleur van het hout door de
Temperaverflaag te zien.

2. men twee dekkende lagen Temperaverf, met voldoende
contrast, aanbrengt en de tweede laag vervolgens
doorschuurt. Zie ook de voorbeelden.

Deklaag
1 kg Krijt Temperaverf is voldoende voor een oppervlak van ca. 8 - 10 
m². 

Meng 1 kg Krijt Temperafarbe en 650 ml zuiver, koud water met 
een keukenmixer of een boormachine met roerstaaf. Laat 
30 minuten zwellen en voeg dan al roerend 50 ml safloerolie toe. 

Voor kleinere vlakken
Per m²: ca. 100 gr Krijt Termperaverf, 65 ml water en 5 ml 
safloerolie.

Verwerk de aangemaakte Krijt Temperaverf binnen 1 tot 2 dagen. 
Droogtijd ca. 8 uur. Volledige uitharding  na 4 weken.

Deze verf kan met maximum 10 % Pigment (100 g pigment op 1 kg 
Krijt Temperaverf) aangekleurd worden. Het pigment steeds met 
een weinig water mengen en roeren tot alle klonters weg zijn, 
alvorens het aan de verf toe te voegen. Zie de handleiding 
"mengen van pigmenten" op  www.kreidezeit.de.

De deklaag gedeeltelijk afschrapen/schuren (Shabby Chic effect) In 
de praktijk is gebleken dat een verfschraper het beste resultaat 
geeft. Men kan echter ook improviseren en een spatel, spaan of 
truweel gebruiken. Door te schrapen verkrijgt men een meer 
contrasterend effect dan door te schuren. Gebruik om te schuren 
schuurpapier met korrel 100 tot 150.

Sinds 1987 produceert Kreidezeit consequent ecologische, volledig 
gedeclareerde verven en pleisters uit natuurlijke, vernieuwbare 
grondstoffen. 

Onze producten zijn gebaseerd op traditionele, eeuwenlang 
beproefde en bouwfysisch verantwoorde recepten. Het resultaat 
zijn producten die de natuurlijke eigenschappen van de 
ondergrond, zoals het regulerend effect op het binnenklimaat, 
behouden en zelfs versterken.

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Kassemühle 3, D - 31195 Lamspringe
Telefon +49 (0) 50 60 - 60 80 650
Fax +49 (0) 50 60 - 60 80 680
info@kreidezeit.de . www.kreidezeit.de
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2. Deklaag  Krijt Temperaverf aangekleurd met 10% Umbra donker 3. Deklaag afschrapen  met verfschraper1. Grondlaag  Caseinbindmiddel met Umbra zwartbruin 4. Beschermlaag  met safloer lappenwas 5. Klaar Grondlaag, deklaag en beschermlaag
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