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Calcimine 
Minerale verf op basis van vette kalk. Ademend. Natuurlijk. Hygiënisch. 
 
Eigenschappen 
Calcimine is een minerale, vette kalkverf met toevoeging van anorganische pigmenten. Calcimine heeft een  
dusdanige microkristalijne structuur dat het de ondergrond steeds laat ademen.  
Dankzij zijn alkaliteit is Calcimine goed bestand tegen schimmelvorming. Calcimine verminderd huismijt de 
eerste maanden nadat het is aangebracht. 
 
Toepassing 
Calcimine heeft een mat, niet-egaal uitzicht typisch voor dergelijke vette kalkverf. 
Door zijn specifieke uitzicht en eigenschappen is het uitermate geschikt voor toepassing in historische en  
monumentale gebouwen. 
 
Gebruik 
Toe te passen binnen- en buiten op een homogene minerale ondergrond vrij van stof, vetten en andere vervui-
lingen. Calcimine moet worden verdund met 15% tot 25% volume delen water. Breng twee of drie lagen aan, 
liefst met de borstel. Oude niet-stabiele ondergronden goed reinigen, bijwerken en fixeren met een verdunde 
laag Calcimine Foundation. Niet toe te passen op synthetische verven. 
Tevens moet vermeden worden het product aan te brengen en te laten drogen in volle zon (boven 30°C), bij 
winderig weer en bij temperaturen onder 5 °C.  Na gebruik het gereedschap reinigen met voldoende water. 
Het gemiddeld verbruik bedraagt 6 tot 10 m2/kg.  
 

Verpakking en kleuren                                                                                                                                    
Wordt geleverd in bussen van 5kg en 20kg. Bestaat in het wit en alle lichte en midden kleuren van de Archive 
Collection. (zie kleurkaart voor de exacte beschikbaarheid). Het product vorstvrij stockeren. 

 
Veiligheid                                                                                                                                                          
Calcimine is een sterk basisch product en als dusdanig irriterend. Contact met ogen en huid vermijden.  Bij 
contact overvloedig spoelen met water en onmiddellijk een geneesheer consulteren. 

 
Technische karakteristieken                                                                                                                            
Bindmiddel : Vette kalk  
Viscositeit bij 20 °C : 12.000/2000 cP 
Waterdampdoorlaatbaarheid : (μ) = 12 
 

Specifiek 
De informatie in dit technisch blad is opgesteld naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis. Hier-
uit kan geen garantie of aansprakelijkheid worden afgeleid. Hou er rekening mee dat kalkverf een natuurlijk 
product is waarvan het uitzicht sterk beïnvloed wordt door diverse omstandigheden : hoeveelheid pigment, 
applicatie, temperatuur, type ondergrond, vochtigheid,  ed. Bij twijfel over het gebruik, kontakteer Emente en 
vraag een schriftelijk advies., vochtigheid,  ed. Bij twijfel omtrent de gezondheid en veiligheids richtlijnen raad-
pleeg steeds het veiligheidsblad van dit product.  
 


