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DÉCORCHAUX 
WITTE LUCHTKALK VOLGENS NORM CL 90-S (EN 459-1) 

 

Kalkproducten Saint-Astier® 
 

 

VOORDELEN VAN DÉCORCHAUX 

✓ Uitzonderlijk witte kleur 

✓ Zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk 
✓ Ideaal voor kalkverven 

✓ Zeer fijne structuur 

✓ Ideaal voor renovatie van oudere muren 
 

Beschrijving 
 

DÉCORCHAUX is een gebluste luchtkalk (CL of “Calcic Lime”), in pastavorm of in poedervorm, uitzonderlijk wit en met een 

zéér fijne structuur. DÉCORCHAUX wordt gebruikt voor bepleisteringen of het realiseren van kalkverven. 
 

DÉCORCHAUX isconform de norm EN 459-1. 
 

Eigenschappen 
 

• Zeer gebruiksvriendelijk (manueel/machinaal); 

• Uitzonderlijke witte kleur; 

• Decoratief voor kalkverven of -pleisters; 

• Zeer fijne structuur; 

• Uiterst geschikt voor renovatie van oude muren. 
 

Ondergrond 
 

De ondergrond moet proper en draagkrachtig zijn. Daags voordien goed voornatten en bij warm weer of sterke wind de 

ondergrond vochtig houden door water te vernevelen gedurende 48 uren voor de aanvang van de werken. Een bescherming 

van de gevels met dekzeilen kan aangewezen zijn.  
 

Bij gladde ondergronden is een hechtlaag nodig door eerst een primer aan te brengen. Breng 1 uur op voorhand een 

mengeling van 1 volume RC ACRYPLAST en 2 volumes water aan (zie technische fiche).  
 

Gebruiksaanwijzing 
 

HET ZAND: 
 

Enkel proper en gewassen zand gebruiken dat geen elementen onder de 80 micron bevat. De granulometrie varieert van  

0-1 tot 0-2 mm voor getalocheerde (opgewreven) of gladde afwerkingen, of 0-3 tot 0-5 mm voor onderlagen of andere 

afwerkingen.  

 

BINNENPLEISTERS: Gekrabde of geborstelde afwerkingen 
 

• In volume: 1 volume DÉCORCHAUX PASTA + 3 tot 4 volumes zand 0-3 

• Verbruik: 2 tot 2,5 kg pasta voor 5 mm dikte 
 

• In volume: 1 volume DÉCORCHAUX POEDER + 2,5 tot 3 volumes zand 0-3 

• Verbruik: 1 tot 1,5 kg pasta voor 5 mm dikte 

 

BUITEN- en BINNENPLEISTERS: Gladde of gewreven (getalocheerde) afwerkingen 

• In volume: 1 volume DÉCORCHAUX PASTA+ 4 tot 5 volumes zand 0-2 

• Verbruik: 1,8 tot 2,0 kg pasta voor 5 mm dikte 
 

• In volume: 1 volume DÉCORCHAUX POEDER + 3 tot 3,5 volumes zand 0-2 

• Verbruik: 0,9 tot 1,1 kg pasta voor 5 mm dikte 
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KALKVERVEN 

• In volume: 1 volume DÉCORCHAUX PASTA + 1 tot 4 volumes water + 0,2 tot 0,4 volumes hars (RC ACRYPLAST) 

• Hieraan kan mineraal pigment worden toegevoegd 
 

• In volume: 1 volume DÉCORCHAUX POEDER + 1 tot 4 volumes water + 0,2 tot 0,4 volumes hars (RC ACRYPLAST) 

• Verbruik: 100 tot 200 g/m² pasta in 2 of 3 lagen naargelang de verdunning 

 

Veiligheid 
 

Het is aanbevolen om steeds handschoenen, stofmasker en bril te dragen tijdens het mengen.  

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

• Niet verwerken onder 5°C of boven 30°C; 

• Vermijd grote zuigkracht van de ondergrond door op voorhand voldoende de ondergrond te benatten; 

• Vermijd snelle droging door hoge temperaturen of sterke winden door met een lichte waternevel meerdere malen 

per dag als nodig te bevochtigen.  

 

Reiniging gereedschap / oppervlak 
 

Gereedschap met water direct na gebruik. Aangetaste oppervlakten onmiddellijk afwassen. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Droog stockeren, in de originele gesloten verpakking.  

• Houdbaar tot maximaal 12 maanden vanaf de productiedatum. 

 

Verpakking 
 

• Décorchaux in pastavorm: emmers van 12 kg (art.nr. 60902). 

• Décorchaux in poedervorm: zakken van 20 kg (art.nr. 609035). 
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Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


