RC KALEI

CEMENTVRIJE KALEIMORTEL OP BASIS VAN
NATUURLIJKE HYDRAULISCHE KALK

REYNCHEMIE

UW PARTNER IN
BOUW, RESTAURATIE EN RENOVATIE

Wat is kaleien?
Kaleien is een techniek die reeds honderden jaren gebruikt wordt om buiten- en binnenmuren mee af te werken. Het is
eigenlijk een dunne pleisterlaag (2 tot 3 mm) die geschilderd wordt met als resultaat een weer- en regenbestendige
behandeling van de muur. Hierdoor blijft de onderstructuur van het metselwerk zichtbaar. Kaleien is een prachtig
restauratieproduct, maar kan ook in nieuwbouw zijn plaats vinden.

Grove en fijne korrel
RC Kalei bestaat in normale (grove) korrel en in fijne
korrel.
RC Kalei F heeft dezelfde eigenschappen als RC Kalei en
wordt geleverd in zakken van 23 kg in plaats van 25 kg.
Standaard RC Kalei

RC Kalei Fijn

Voordelen van cementvrije RC Kalei
Cementgebonden kaleisystemen zijn
absoluut af te raden op oud of nieuw
metselwerk. Dit systeem is minder
duurzaam en het risico op barsten en
zoutuitbloeiingen is groot.
Het cement zorgt er ook voor dat de
kalei minder dampopen is, waardoor
de waterhuishouding van het gebouw
zal ontregeld worden.

Aanbrengen van RC Kalei
Met blokborstel:
Strook per strook
Typisch streepeffect
6,5 à 7 liter water per zak
20 m² per dag

Met wormpomp:
Grote oppervlaktes
Streepeffect achteraf met
blokborstel aanbrengen
7,5 à 8 liter water per zak
150 m² per dag

Afwerkingsmogelijkheden
Afwerking met verven:
Met kalkverf: RC Calco
Met siloxaanverf: RC Siloxcoat (hoge vuilwerendheid)
Met silicaatverf: RC Silica Paint (licht verstevigend)

Afwerking met beschermingsmiddelen:
Met RC Hydrocrème 4 (waterwerend)
Met RC 805 ECO (extra bescherming tegen vervuiling)
Met RC 809 AG (anti-graffiti)

Het wordt ten stelligste afgeraden kalei af te werken met dampremmende of dampgesloten verfsystemen.

KIK N°DI:2013.11924
Testrapport water- en dampdoorlaatbaarheid

SETEC FRANCE N°12.2912121.007.01.A
Testrapport 100% cementvrij

Kleurenkaart

Reynchemie biedt naast het standaardkleur van RC Kalei ook 29 andere kleuren aan. De kleuren op de kleurenkaart
kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van het product. Vraag steeds om advies en baseer uzelf op een staal.
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