
Systemen met kalei-effect
Rewah heeft een aantal systemen op punt gezet die het korrelig, mineraal karakter  
van een echte kalei nabootsen.
Deze verven met een kwartsstructuur combineren de dampopen microporeuze structuur  
van kalkproducten met de waterwerende eigenschappen van acrylaatgebonden coatings en  
het vuilafwijzend gedrag van silaanverven.
In tegenstelling tot een authentiek kaleisysteem zijn de laagdiktes hier veel kleiner.

Systeem met  
Tensiocoat TQ Quartz
 

Tensiocoat TQ Quartz heeft dezelfde hoogstaande kwaliteit  
als Tensiocoat TQ, namelijk het extreem ademend  
vermogen en het uitgesproken waterafwijzend effect, maar  
met een lichte korrelstructuur door het ingemengde kwarts.

Systeem met  
Inducryl TQ Quartz

Inducryl TQ Quartz is een verf die iets elastisch is, dus  
scheuroverbruggend.
Deze verf is ook carbonatatieremmend, sterk en zeer duurzaam.  
Het ingemengde kwarts zorgt voor de korrelstructuur die eigen  
is aan een kalei.

Authentieke kaleisystemen
De basis van deze pure of echte kaleisystemen is steeds Kalei Liscio 2.
Kalei Liscio 2 is een cementvrije fijne kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk (NHL) en  
minerale vulstoffen.
Kalei Liscio 2 kan op de werf, in de massa, ingekleurd worden met de minerale Kalei Liscio Pigmenten.
Het aanmaken van Kalei Liscio 2 gebeurt door toevoeging van water. Na grondig opmengen is de kalei klaar 
om aangebracht te worden op de voorbereide gevel.

Systeem Kalei Liscio 2

Dit systeem bestaat uit 2 lagen Kalei Liscio 2.
Hierdoor verkrijgt men de authentieke uitstraling  
met de typische eigenschappen van een  
kalkgebonden materiaal

Systeem Kalei Liscio 2  
met waterafstotend effect

Indien de uitgesproken kleurcontrasten tussen  
droge en vochtige plekken in de Kalei Liscio 2  
niet wenselijk zijn, kan deze behandeld worden met  
Aquasil RS 8. Dit is een transparante, waterwerende 
impregnering die als vloeistof op de kalei verneveld 
wordt en na droging een onzichtbare bescherming 
biedt tegen waterindringing en vervuiling.

Kaleisystemen met verfafwerking
Wie graag de originele kaleistructuur combineert met een egale kleur die niet onderhevig is aan  
verdonkering onder invloed van vocht, kan opteren voor een afwerking met Tensiocoat TQ bovenop  
de Kalei Liscio 2. Zowel het ademend karakter alsook het typische matte uitzicht blijft behouden.

Systeem Kalei Liscio 2  
met Tensiocoat TQ

Tensiocoat TQ is een silaan-hybrideverf die tevens een zeer waterafstotend en  
vuilafstotend karakter heeft.
Doordat Tensiocoat TQ zeer dun aangebracht wordt, blijft het mineraal uitzicht  
van de kalei volledig behouden.

S y S T e e m o p b o u w
-  2 lagen Kalei Liscio 2 (inkleurbaar 

met de Kalei Liscio Pigmenten)

S y S T e e m o p b o u w
-  (1 laag Tensiocoat TQ Primer)
- 2 lagen Tensiocoat TQ Quartz

S y S T e e m o p b o u w
-  2 lagen Kalei Liscio 2
-  Tensiocoat TQ Primer
-  2 lagen Tensiocoat TQ

S y S T e e m o p b o u w
-  2 lagen Kalei Liscio 2 (inkleurbaar  

met de Kalei Liscio Pigmenten)
-  Aquasil RS 8

S y S T e e m o p b o u w
-  1 laag Indupact
- 2 lagen Inducryl TQ Quartz
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Contactgegevens

Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Rewah nv
Nijverheidsweg 24
2240 Zandhoven

T 03/475 14 14
F 03/475 10 94
E info@rewah.com
W www.rewah.com

Overzicht systemen 
systeemopbouw natuurlijke 

kleurnuances
verdonkering 

door vocht
scheur- 
vullend

damp-open waterdicht/ 
waterwerend

kalei- 
effect

Kalei Liscio 2 (+ pigment) ja ja ja ja neen ja

Kalei Liscio 2 (+ pigment) Aquasil RS8 ja neen ja ja ja ja

Kalei Liscio 2 Tensiocoat TQ 
Primer Conc

Tensiocoat TQ neen neen ja ja ja ja

(Tensiocoat TQ 
Primer Conc)

Tensiocoat TQ 
Quartz

neen neen amper ja ja licht

Indupact Inducryl TQ 
Quartz

neen neen neen minder ja licht

Met de Rewah paint System Navigator (RpSN) wordt u naar het juiste systeem geloodst, in functie van de 
te behandelen ondergrond en de gewenste afwerking. Neem zeker een kijkje op www.rpsn.be om hiervan  
gebruik te maken.

Raadpleeg de meest recente technische fiches op www.rewah.com, waar u alle technische informatie  
terugvindt betreffende de in deze folder vermelde producten.

Belangrijke opmerkingen
Ondergrond
•  Voegen in slechte staat dienen uitgeslepen en hervoegd te worden.
•  Stenen dienen poreus te zijn, zuigend en uitbloeiingsvrij.
•  Stenen mogen niet gehydrofobeerd of geschilderd zijn.  

Geverfde stenen decaperen met Decamur of Decastrip Max.
•  Bij verpoedering behandelen met Artisil SVS 75 of Artisil SVS 100.
 

Voorbereiding
•  Reinigen met Rewanet of Demossal.
•  Ondergrond voldoende voorbevochtigen.
 

Verwerking
Lees voor het verwerken van een product altijd eerst de technische fiche.  
Alle technische fiches zijn vrij beschikbaar op www.rewah.com.
 

Nabehandeling
•  Kalei beschermen tegen te snelle uitdroging.
•  Nitraten kunnen bij kaleien storende vlekvorming veroorzaken.  

Als die niet gewenst zijn kan overschilderd worden met Tensiocoat TQ in een lichte kleur.

Indien u verdere vragen heeft over de Rewah Paint systemen en producten, staan onze technisch adviseurs 
steeds vrijblijvend ter beschikking voor algemeen of werfgebonden advies. Maak zeker gebruik van hun 
expertise en ondersteuning.


