
Zuiverste natuurkalk 
voor fraaie afwerkingen
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Kalkpleister & Kalkverf

Kleurrijke 

kalkverven en 

kalkfinishes - 

fris, hygiënisch 

én mooi.
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In de Zwitserse Alpen wordt één van de zuiverste 
kalksteen-soorten in Europa gewonnen. De 
ongekend hoge kwaliteit uit zich in een kalksteen 
met 98% calciumcarbonaat, zonder vervuilingen. 
Hierdoor is deze kalk geschikt voor de levens-
middelenindustrie, drinkwaterzuivering én voor 
uitermate gezonde wandafwerkingen met een 
zeer hoge helderheidsgraad.

Gebrande kalk staat al sinds de oudheid bekend 
als uitmuntend bouwmateriaal dat gebruikt werd 
als metselmortel, pleistermateriaal en verf. Zo 
gebruikten de Romeinen bijvoorbeeld kalkpleister 
en kalkverf voor het creëren van de mooiste 
fresco-schilderingen in kathedralen en villa’s.  
Waarbij ze tevens wisten dat kalk de meest 
natuurlijke en beste methode is om schimmels 
uit de woonruimtes te verdrijven.

Technostuc Haga Natuurkalk zet deze oude 
traditie voort met moderne kalkproducten. De 
stucmaterialen en verven worden volledig zonder 
chemische toeslagstoffen geproduceerd. Met 
natuurkalk afgewerkte wanden kunnen blijven 
ademen en hebben een natuurlijke desinfecte-
rende werking. Zo worden schimmelgroei in de 
woning voorkomen en onstaan moderne en 
gezonde afwerkingen, zonder kunstmatige toe-
voegingen. Dat is de onderscheidende factor.

Schimmelvrij & gezond

Zuivere natuurkalk

Kalkverf in kleur
Ecologische, natuurlijke en decoratieve 
muurverf voor binnen en buiten. Z

p basis van putkalk; 
hygiënisch, antibacterieel en schimmel-
werend. Geen milieubelasting. Gebruiks-
klaar in emmer. In vele kleuren leverbaar. 
Aanbrengen bij voorkeur met kwast. Geeft 
kenmerkend wolkig kalkverf-effect.
Verbruik: ca. 150-250 gr/m2 per laag. 
Minimaal 2 lagen, bij gevels event. 3 laags. 
Verpakking: 5, 10 en 20 kg. Kleur: zie kleurenwaaier.

uiver 
minerale kalkverf o

Kalkpleister finish in kleur: Calkosit
Decoratieve kalkfinish-pleister kant-en-
klaar in een emmer. Op basis van putkalk 
voor binnen en buiten geschikt. Als matte 
stucfinish of als glanzend stucco met 
waxlaag. Verkrijgbaar in vele kleuren. 
Verbruik: ca. 2,5 kg/m2 bij 0,5mm of 1,5 mm korrel.  
Verpakking: 25 kg emmer.
Kleur: zie kleurenwaaier

Bio-Kalkpleisters
Zuivere biologische kalkpleisters voor 
verschillende ondergronden geschikt. 
Vraag per toepassing naar de geschikte 
type natuurkalk-pleister. Voor metsel-
werk, beton, renovatie, restauratie en  
voor isolatiesystemen binnen en buiten.
Verbruik: afh. van type 

Postadres:
Stentorlaan 5
NL-7534 HT Enschede
T: +31 (0)53 433 03 60
F: +31 (0)53 435 21 11
E: info@technostuc.nl

Magazijn & showroom:
(alleen op afspraak)
Bedrijvenpark Twente 322e
NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

?

?zuivere kalkpleister & kalkverf
?schimmelwerend
?soepele en prettige verwerking
?hoge opbrengst
?diffusie-open & vochtregulatie
?aangenaam binnenklimaat
?voor vele ondergronden
?voor kelders en badkamers
?aangenaam woonklimaat
?in vele kleuren verkrijgbaar
?ook op isolatiesystemen zoals 

Naturewall en Naturetherm

100% natuurlijk materiaal


