
 

AURO Professionele kwaliteit kalkverf no. 344                     Technisch Merk Blad 

 
 
Productomschrijving  
Puur minerale coating speciaal ontwikkeld voor het schilderen van wanden en plafonds binnen. Buiten: gevels. Geurarm. 

Verwerking: rol, kwast. Verticaal doorstrijken met de blokkwast wordt het traditionele, licht gestreepte, kalkverf effect zichtbaar.  
 
Geschikte oppervlakken:  
Voor neutrale, minerale, organische ondergronden (pleisterwerk, leem, beton, metselwerk, hout- en plaatmaterialen, gips 
kartonplaten, etc.), vrij van scheidende, kleurende substanties.  Controleer het oppervlak en oude lagen, verwijder indien nodig, 
grondig reinigen, schuren, test uitvoeren, indien nodig. Minder geschikt voor elastische ondergronden zoals acryl. 
 
Voorbehandeling:  
Verwijder oude lagen buiten volledig. Breng gelijkmatig aan (met kwast of roller). Indien nodig, proefvlak opzetten, vooral bij oude 
onbekende lagen.  (sterk) Zuigende oppervlakken (bijv. kalkzandsteen) binnen voorstrijken met Auro Kalkverf nr. 344, verdund met 
water (maximaal 20%) of met Auro 305 Universeel grondeer.  
Buitentoepassing: Professionele kwaliteit Auro silicaat primer no. 306 als primer. Voor gebruik goed omroeren 
 
Vervolgbehandeling:  
1-3 lagen Auro Kalkverf no. 344, indien nodig verdund met max. 10% water. Licht transparant indien nat, volledig dekkend zodra 
droog. Werk niet nat –in -nat. Indien u het product buiten gebruikt, dient u er rekening mee te houden, dat kalkuitslag en verweren 
productspecifiek zijn. 
 
Rendement: Verbruik afhankelijk van de ondergrond 6 tot 10 m2/L 
 
Kleuren: Aan te kleuren met nr. 770 Kalk caseïne mengkleur en nr. 350 Kalk kleurenverf. Kalkverven kunnen een niet geheel 
gelijkmatig, wolkachtig oppervlak te zien geven. Zet bij twijfel op een onopvallende plaats een proefvlak op.  
 
Droogtijd bij 20 °C/65% rel. lucht vochtigheid 
Overschilderbaar na ca. 24 uur. Hoge luchtvochtigheid en lage omgeving- en oppervlaktetemperatuur vertragen het droogproces. 
 
Viscositeit: 1.45. 
Overschilderbaar: Na ca. 24 uur, zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen. 
Verdunnen: Water. Reinigen gereedschap: Na gebruik  gereedschap grondig uitstrijken en/of rollen, uitspoelen met water.  
Waterdamp doorlaatbaarheid (Diffusieweerstandscoëfficient) volgens EN 1062-1: 0,05. V1 hoog. 
Opslagstabiliteit: 24 maanden.  
 
Samenstelling: Bevat water, witkalkhydraat, titaandioxide, minerale vulstoffen, colofonium – glycerine ester als kalizeep, cellulose-
ether. Let op mogelijke allergieën voor natuurlijke grondstoffen. Natuurlijke producten zijn niet helemaal reuk- of emissievrij. Meest 
recente volledige declaratie op www.auro.com 
 
Waarschuwing: Net als kalkspecie en cementspecie, reageert dit product alkalisch. Aanbevolen wordt, een veiligheidsbril met 
zijbescherming en alkaliresistente handschoenen te dragen tijdens de verwerking. Veroorzaakt huidirritatie. Kans op ernstige 
beschadiging van de ogen. Vermijd contact met huid en ogen. Na contact met de huid, spoelen met water, na contact met de ogen, 
onmiddellijk uitspoelen met veel water, In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en dit etiket tonen. Koel, vorstvrij 
bewaren in gesloten originele verpakking, buiten bereik van kinderen. Verpakking niet legen in de afvoer. Product code: M-DF03. Zie 
blad met veiligheidsgegevens.  
 
Verpakkingsmateriaal: Polipropyleen. Metalen hengsel 
Verwerking afval: Ingedroogde resten: composteren of als huisvuil/bouwafval aanbieden 
Vloeibare resten: Europese Afval Code (EWC) code 080112; Type: Verven. Neem indien nodig contact op met uw locale afvalverwerker.  
 
EU VOC limiet volgens 2004/42/EC II A (aWb) 75 g/l (2007) 30 g/l (2010) product VOC: Product VOC < 1 g/l 
 
Opslag: Koel, doch vorstvrij opslaan, droog in de afgesloten verpakking buiten bereik van kinderen.  
 
Attentie  
Gebruik de standaard persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijv. oogbescherming, beschermende kleding en handschoenen.  Bij 
huidcontact afspoelen met water; Na oogcontact, direct met veel water spoelen, en een arts raadplegen. Voor meer 
veiligheidsaanbevelingen zie ook Auro 305 Veiligheidsblad op www.auro.nl. *Raadpleeg Technische Merk Bladen.  
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AURO Professionele kwaliteit kalkverf no. 344 
Technische aanbevelingen voor verwerking  
 
  
1. ONDERGRONDEN 
1.1 Geschikte ondergronden: 
Pleisterwerk, leem, beton, kalk-zand steen, metselwerk, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, hout- en plaatmateriaal, bestaande, goed 
hechtende lichtzuigende oude verflagen.    
 
1.2 Beperkt geschikte ondergronden  
Latex verven, verf, houten, metalen en plastic ondergronden welke onderhevig zijn aan spanning: In geval van twijfel een testvlak 
opzetten om de hechting, geschiktheid en resultaat visueel vast te stellen.  
 
1.3 Ondergrondconditie:  
Oppervlak moet droog, schoon, hecht, vlak, chemisch neutraal zijn, vrij van olie en vet, hechtend, zonder  verkleurende substanties. 
 
2. SYSTEEMOPBOUW 
2.1 Voorbereiding van de ondergrond: 
- Verwijder loszittende delen of lagen d.m.v. borstelen of bikken, en repareer de ondergrond met liefst hetzelfde materiaal.  
- Verwijder poeder en stof d.m.v. borstelen. 
- Verwijder oneffenheden d.m.v. schuren, loszittend vuil en stof d.m.v. vochtig wassen.  
- Gaten en naden vullen, bij voorkeur met hetzelfde materiaal, indien nodig met AURO 329*  Muurvulmiddel  
- Controleer hetoppervlak op (chemische) verontreinigingen. 
- Lijm loszittende behangsels vast, of verwijder deze grondig. 
- Reinig niet zuigende dichte ondergronden zoals oude lakverflagen. Daarna opruwen en schuren om het oppervlak hechtings 
geschikt te maken. 
- Schuurstof grondig verwijderen d.m.v. stofzuigen en/of nawassen.  
- Verwijder slecht hechtende, ondeugdelijke verflagen of anderszins ongeschikte oude lagen geheel d.m.v. afbijten of schuren. 
 
2.2 Aanbrengen van Auro 305 Universeel grondeer en/of Auro 344 verdund met water 
- Behandel intacte, vlakke, licht zuigende ondergronden met onverdunde Auro 305. 
- Indien nodig, bij sterk zuigende ondergronden behandeling herhalen. 
 
3. AFWERKLAGEN 
- AURO 344 kalkverven, 345 kalkstructuurverven en Auro 342 Stucco Lustro Glansstuc aangebracht op geschikte ondergronden 
binnen.   
 
4. AANDACHTSPUNTEN  
- Controleer de ondergrond alvorens verwerking op geschkiktheid en draagkracht.   
- Vermijd direct zonilicht, vocht en vuil gedurende verwerking en droging. 
- Mix producten met verschillende aanmaaknummers (batch nrs.) voor verwerking.  
- Verwerkingstemperatuur: 10 °C min., 30 °C max., 85% rel. lucht vochtigheid, ideaal 18-25 °C, 40-65% rel. lucht vochtigheid. 
- Voor gebruik goed omroeren.  
- Bescherm de omgeving d.m.v. afplakken of afdekken. 
- Verwijder vlekken en spatjes meteen met water, en indien nodig met AURO vloeibare zeep no. 411*.  
- Verwijder verfresten grondig van deksel en emmer rand na gebruik. 
- Geopende verpakkingen binnen enkele dagen verwerken, indien nodig, bij langer bewaren het restant luchtdicht afdekken met folie 

of overgieten in een kleinere passende verpakking.   
- Laat nieuw pleisterwerk , kalkzand steen, metselwerk  minimaal 6 weken onbehandeld. 
- Enigszins wolkerig effect is mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden tijdens verwerking en de ondergrondconditie (bijvoorbeeld 

grote oppervlakken met veel lichtinval), het verdient daarom de voorkeur niet te veel te overlappen maar juist gelijkmatig nat in nat 
naast elkaar kalkverf aan te brengen.   

- Controleer en onderhoudt geschilderde oppervlakken regelmatig, repareer beschadigingen direct om zeker te zijn van een 
langdurige bescherming van het oppervlak. 

- Volgens de nieuwste Europese richtlijnen voor verf. (e.g. BFS (Federal Committee for Paints and the Protection of Property) Informatie 
Bladen, VOB (Contract Procedure for Construction Work), etc.). 
- Auro Kalkverven uitsluitend toepassen voor schilderwerk op wanden en plafonds zoals in dit Technisch merkblad omschreven..   
 

- Consistent ecologische grondstofkeuze.       
 
 
* Zie betreffende technische informatie- en applicatiebladen. 
De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet 
van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TIB niet worden ontleend. Bij alle schilderwerk en de voorbereiding daartoe geldt de 
huidige stand der techniek als referentie. Door gebruikmaking van onze advisering ontstaat geen consultatie - rechtsverhouding. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TIB zijn 
geldigheid. Eerste oplage: stand 08.07.2013 
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