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CEPRO
CREMA DI CALCE

Productnaam CREMA DI CALCE

Beschrijving Zuivere luchtkalk in pastavorm. Fijne, zachte kalkcrème

Eigenschappen Crema di Calce is een zuivere, vette luchtkalk in pastavorm. Deze luchtkalk is minstens
2 jaar gerijpt in de groeve. Crema di Calce is een geselecteerde vette luchtkalk uit de groeve, 
gecalcineerd bij lage temperatuur, lang geweekt en volledig, perfect geblust.
Crema di Calce wordt geproduceerd door het branden van zuivere kalksteen bij een temperatuur 
van +/- 900°C. Hierdoor ontstaat hoofdzakelijk calciumoxide of ongebluste kalk.
Door toevoeging van water wordt de calciumoxide omgezet in calciumhydraat of gebluste kalk.
De hoeveelheid water en de tijd van het blussen zijn bepalende factoren om een zachte en 
klevende vette kalk te bekomen.
Door de lange blustijd is Crema di Calce volledig vrij van resten van calciumoxide, die de door 
decorateurs, stukadoors en restaurateurs van fresco’s gebruikte pigmenten zouden kunnen 
beïnvloeden.
Crema di Calce bevat geen verontreinigingen (korreltjes of resten van het branden van de 
kalksteen) of additieven.
Bindmiddel voor dunne afwerkpleisters, zoals stucco, mortels voor kleine restauraties
van pleisterwerk, kalkverven en fi jne pleisters met eender welke afwerking,...

Gebruiksaanwijzingen

Voorbereiding ondergrond De ondergrond moet draagkrachtig, structureel gezond en vrij zijn van alle stoffen die de
hechting van Crema di Calce op de ondergrond nadelig kunnen beïnvloeden, zoals stof, mos,
olie, vet en wateroplosbare zouten. Alle losse delen en loszittende voegen dienen verwijderd te 
worden.

Applicatie Om een Calce Rasata afwerking te bekomen, de Crema di Calce opmengen tot een homogene 
massa en in een zeer dunne laag met een inox plakspaan aanbrengen.
Voor een droge laagdikte van 0,2mm is het verbruik +/- 0,3kg per m².

Aanwijzingen • Het product bewaren in de originele verpakking, beschut van de weersomstandigheden en
vocht.

• Het is aanbevolen de mortel te verwerken bij temperaturen van de ondergrond en de omgeving 
tussen +5 en +40°C. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 40 en 75% zijn.

• Crema di Calce mag niet verwerkt worden wanneer de temperatuur binnen de 48u onder +5°C 
zal dalen.

• Bescherm nieuw werk gedurende 2 à 3 dagen tegen hevige regen en 5 à 7 dagen tegen vorst.
• Het product niet verwerken bij regenweer, sterke wind of hevige zon
• Het product bevat kalk. Contact met de ogen vermijden en oogbescherming dragen. In geval 

van contact met de ogen, gedurende minstens 15 minuten spoelen met water. Een arts raad-
plegen indien de irritatie aanhoudt.

• Gereedschappen onmiddelijk met water afspoelen.

Veiligheidsaanwijzingen • De informatie voor de gebruiker wordt vermeld in de betreffende veiligheidsfi che.
• Het product is alkalisch. Draag een veiligheidsbril en in geval van contact met de ogen 

overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen.
• Xi - Irriterend

Verpakking • bus 20 kg / pallet 33 bussen

technische fi che



Cepro Crema di Calce

Data bij 20°C en 60% RV

Vorm poeder

Dichtheid (kg/dm³) 1,35

Bindmiddel Zuivere luchtkalk CL90
(UNI EN 459-1)

Vlampunt (°C) onbrandbaar

Droge rest in gewicht 50% +/- 2

Viscositeit 10.000 cps

pH 12,5 +/- 0,5

Minimum shelf life (op koele en droge plaats) 12 maand

Overschilderbaarheid (h) na uitharding

Binnen / Buiten ja/ja

Kleur natuurlijk wit

Reinigingsmiddel water

Mengvloeistof water

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrek-
king tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden 
gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.
Deze uitgave vervangt alle voorgaande.
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