Krijtverf
Rendement: 8 -10 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen.
Spatten reinigen met water.

Krijtverf van L’Authentique is een watergedragen, minerale verf met fluweelachtige
uitstraling. De toevoeging van krijt en de mooiste pigmenten in de verf geven uw huis een
authentieke uitstraling. De Krijtverf van L’Authentique is toe te passen op zowel muren als
hout. De kleuren zijn zeer goed dekkend en drogen zeer mat op. De krijtverf van
L’Authentique kunt u desgewenst met water verdunnen.
Muren:
De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Nieuw gestucte muren eerst volgens voorschrift
behandelen met een voorstrijkmiddel. U kunt de krijtverf opzetten met een roller of kwast.
Een roller geeft uw muren een mat, egaal uiterlijk. Door de Krijtverf op te zetten met een
langharige kwast, krijgt u een streperig resultaat. U benadrukt zo de rustieke uitstraling van
de krijtverf.
Hout:
De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Wij adviseren om houten meubels eerst te
behandelen met een grondverf op terpentine basis. Daarna het oppervlak licht opschuren en
de krijtverf met een kwast in één á twee lagen opzetten. Desgewenst kunt u een oppervlak
dat onderhevig is aan slijtage, afwerken met een Sealer.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Matte muurverf
Rendement: 8 -10 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen.
Spatten reinigen met water.

De matte muurverf van L’Authentique is een watergedragen muurverf met een pot matte
uitstraling. De Matte muurverf van L’Authentique is toe te passen op zowel gips als hout. De
kleuren zijn zeer goed dekkend en drogen zeer mat op. De matte muurverf van
L’Authentique kunt u desgewenst met water verdunnen.
Muren:
De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Nieuw gestucte muren eerst volgens voorschrift
behandelen met een transparant voorstrijkmiddel. U kunt de matte muurverf opzetten met
een roller of kwast.
Hout:
De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Wij adviseren om houten meubels eerst te
behandelen met een grondverf op oliebasis. Daarna het oppervlak licht opschuren en de
matte muurverf met een kwast in één á twee lagen opzetten. Desgewenst kunt u een
oppervlak dat onderhevig is aan slijtage, afwerken met een Sealer.
Deze matte muurverf is goed reinig baar, maar is niet geschikt achter een wasbak of
kookplaat. Kokende vet spetters zullen altijd inbranden en vet en zeep vlekken trekken in de
poriën. We adviseren om een muur achter een wasbak en kookplaat af te werken met een
sealer of 2 componenten lak.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Ondergrond voor Krijtverf en matte muurverf

Voorstrijkmiddel transparant
Rendement: 6-12 m² per liter per laag (zeer afhankelijk van de ondergrond).
Verkrijgbaar : 1, 2,5 en 5 ltr
Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 4 uur. ( afhankelijk van ondergrond en
aangebrachte laagdikte)
Applicatie : met kwast, roller of spuit
Gereedschap reinigen met water.

Toepassing:
Binnen en buiten op zuigende muren en pleister- en muurverflagen. Bij sterk zuigende
ondergrond nat in nat tweemaal aanbrengen.
Gebruik
De ondergrond moet vast, droog stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed
reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een
temperatuur boven 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel.
Applicatie:
Om zeker te zijn van goede overlappingen van onder naar boven aanbrengen. Niet
verwerken boven een temperatuur van 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel.
Ondergrond : de ondergrond moet vast, droog, stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude
lagen goed reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Wij
adviseren vooral een proefvlak te behandelen teneinde uiteindelijk werkwijze en verbruik te
kunnen vaststellen. Geen verffilm laten ontstaan die glanst. Voldoet voor professioneel
gebruik binnen aan ARBO.
In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.

Dekkende voorstrijk
Rendement : 6-12 m² per liter (zeer afhankelijk van de ondergrond).
Verkrijgbaar : 2,5 en 5 ltr.
Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 8 uur.
Applicatie: kwast/ roller of spuit. Gereedschap reinigen met water

Toepassing:
Op sterk zuigende en licht poederende ondergronden die met krijtverf worden behandeld.
De dekkende voorstrijk kan op kleur worden gemaakt, echter kan de kleur iets afwijken van
de krijtverf of matte muurverf.
Gebruik:
De ondergrond moet vast, droog stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed
reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een
temperatuur beneden 5°C en boven 25°C. De dekkende voorstrijk van L'Authentique kan op
kleur worden gebracht, echter niet alle kleuren kunnen hierin gemaakt worden. Door het
gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren afwijken van de kleurenkaart en stalen
van L'Authentique. Zorg voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet
halverwege het schilderen van het oppervlak met een nieuw blik verf. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Kalkverf
Rendement: 6-8 m2 per Ltr.
Verkrijgbaar in 1ltr, 2,5 Ltr en 5 Ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen, op een minerale/ poreuze ondergrond.
Spatten reinigen met water.
Stofdroog na 3-4 uur en overschilderbaar na 8 uur.

Kalkverf van L’Authentique is een 100% minerale en ecologische verf . Kalkverf is een
ademende verf en sluit de ondergrond niet af. Dit voorkomt dus vochtproblemen. Daarnaast
is kalkverf desinfecterend en is mos- en schimmelwerend.
Door de kalkverf op te zetten met een Kalkkwast krijgt u desgewenst een streperig of gewolkt
effect. Niet minerale of poreuze muren dienen voorgestreken te worden met het Kalk
voorstrijkmiddel van L’Authentique. Afhankelijk van de dikte, kan de eerste laag 15 tot 20%
verdund worden. ( magere yoghurt) Voor extra effect adviseren wij de tweede laag met 30%
te verdunnen.

• Gebruik altijd eerst een kalkverf Wallprimer van L'Authentique, dit zorgt ervoor dat het
oppervlak de juiste ondergrond krijgt voor de kalkverf.
• Zet de kalkverf daarna in twee lagen op.
• Een ander alternatief is door de wallprimer op kleur te laten maken en daarna 1 laag
kalkverf op te zetten.
• Desgewenst kunt u de kalkverf afwerken met een sealer. De ondergrond dient eerst
minimaal een maand te drogen voordat de sealer op mag worden opgezet. Wordt de sealer
te vroeg opgezet, dan kunnen vlekken aan het oppervlak ontstaan

Hanteer de volgende tips voor het schilderen met kalkverf:

-

Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer!
Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf
te hebben voor de muur.
Kalkverf is overschilderbaar met kalkverf
Als je kalkverf wilt overschilderen met een andere muurverf dan moet de
ondergrond eerst weer met een wallprimer worden behandeld.
begin niet halverwege een muur met een nieuw blik verf.
Werk nat in nat
Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de kalkverf te snel
Gebruik een speciale langharige blokkwast en absoluut géén roller.
Schilder niet in blokken.
Schilder niet eerst de randen van plafond of plinten, dit blijft zichtbaar.
Kalkverf is niet mengbaar met andere verven.
Houd voldoende droogtijd aan, als kalkverf te snel wordt overgeschilderd dan
is er kans op glansvlekken.
Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, dit geeft kleurverschil.
Voorkom kleurverschil en houd de verdunning bij meerdere blikken gelijk.
Let op! De kleur is nat donkerder dan de werkelijke kleur. De kalkverf droog
lichter op.
Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een sealer.
Kalkverf is na opening nog 6 maanden houdbaar.
Kalkverf is volledig ecologisch
het is raadzaam om beschermende kleding en veiligheidsbril te dragen tijdens
het schilderen.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Wallprimer voorstrijkmiddel kalkverf
Rendement: 6-12 m² per liter per laag (zeer afhankelijk van de ondergrond)
Verkrijgbaar : 1, 2,5 en 5 ltr
Stofdroog na 1-2 uur, overschilderbaar na 4 uur. ( afhankelijk van ondergrond en
aangebrachte laagdikte.
Applicatie : met kwast of roller
Gereedschap reinigen met water

Toepassing:
Op zuigende, oude muren en pleister- en muurverflagen. (Beton, kalkzandsteen, gasbeton,
asbestcement, klinkers (ongeglazuurd), natuursteen, pleisters e.d.)
Gebruik:
De ondergrond moet vast, droog stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude lagen goed
reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Niet verwerken bij een
temperatuur boven 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel. Voor meer informatie zie
T.I.blad.
Applicatie: Aanbrengen met roller, kwast of spuit. Om zeker te zijn van goede overlappingen
van onder naar boven aanbrengen. Onverdund opbrengen d.m.v. sproeien, kwast of roller.
Om zeker te zijn van goede overlappingen van onder naar boven aanbrengen. Niet
verwerken boven een temperatuur van 25°C en bij felle zonnestraling op de gevel.
Ondergrond : de ondergrond moet vast, droog, stof- en vetvrij en goed zuigend zijn. Oude
lagen goed reinigen en niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen. Wij
adviseren vooral een proefvlak te behandelen teneinde uiteindelijk werkwijze en verbruik te
kunnen vaststellen. Geen verffilm laten ontstaan die glanst. Voldoet voor professioneel
gebruik binnen aan ARBO

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Betonlook verf

Rendement: 18-22 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 Ltr en 2,5 Ltr
Verkrijgbaar in 14 kleuren
Toepasbaar: Binnen, schrobvast na 30 dagen.
Spatten direct reinigen met water.

Met betonlook verf van L'Authentique kun je muren of woonaccessoires een decoratieve
betonlook afwerking geven.
LET OP! De verf dient zo min mogelijk geschud of geroerd te worden!

Muren:
• De Ondergrond dient droog, vast, niet sterk zuigend en schoon te zijn.
• Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met een ontvetter.
• Sterk zuigende ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met een
voorstrijdmiddel van L'Authentique en voldoende laten drogen.
• Vervolgens een laag Betonlook Primer van L’Authentique met roller of kwast aanbrengen.
• Betonlook verf voor gebruik zo min mogelijk roeren.
• Verf met de bijbehorende kwast aanbrengen. De verf kan kruislings of in banen verwerkt
worden, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

Hout:
• Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met L’Authentique
verfreiniger.
• Daarna de onderlaag licht opschuren en met schoon water afnemen.
• Vervolgens een laag Betonlook Primer van L’Authentique met roller of kwast aanbrengen.
• Betonlook verf voor gebruik zo min mogelijk roeren.
• Verf met de bijbehorende kwast aanbrengen. De verf kan kruislings of in banen verwerkt
worden, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Waterproof Stucco

Rendement: ca. 3 m2 per 2,5 kilo (2 lagen)
Verkrijgbaar in 2,5 kilo, 5 kilo en 10 kilo
Verkrijgbaar in 4 kleuren
Toepasbaar: Binnen
Applicatie met RVS of kunststof stucspaan
Spatten direct reinigen met water.

‘Waterproof Stucco’ wand- & vloerafwerking is een nauwkeurig samengestelde meer laags 1componenten betonlook pasta met een speciale kleurformule en speciale vulstoffen. Deze
nauwkeurig samengestelde pasta heeft een zeer goede hechting en (lichte) flexibiliteit is en
is op vele ondergronden toepasbaar.
‘Waterproof Stucco’ wand- & vloerafwerking is met de juiste voorbehandeling en verwerking
geschikt voor vloeren in o.a. woonkamers, keukens , badkamers , woonkamers,
slaapkamers, sanitaire ruimtes, showrooms ect.
‘Waterproof Stucco’ vloerafwerking wordt in meerdere lagen aangebracht op de vloer. De
droogtijd van de lagen is afhankelijk van de omgevingstempratuur en luchtvochtigheid.
Normaal gesproken worden de lagen in 2 opeenvolgende dagen aangebracht.

Ondergrondvoorbehandeling
Ondergronden dienen zo strak en glad mogelijk gepleisterd te worden ( saus klaar ).
Hierdoor is het eindresultaat mooier en is het verbruik van de ‘Waterproof Stucco’ gunstiger.
Scheuren als gevolg van b.v. trillingen of instabiliteit kunnen terugkeren. Aansluitingen van
verschillende vlakken of ondergronden eventueel insnijden en na afwerking voorzien van kit
voor een rechte voeg. Een hechtproef en/of proefvlak wordt aangeraden. De ondergrond
moet druk- en vorm vast, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren stof, olie, vet en
andere stoffen die afbreuk aan de hechting kunnen veroorzaken zijn.

Ondergrond betonlook verf & Waterproof Stucco
Betonlook verf primer
Rendement: 10-12 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 Ltr en 2,5 Ltr
Toepasbaar: Binnen
Applicatie met kwast of roller
Stofdroog na 2 uur , overschilderbaar na 6 uur
Spatten direct reinigen met water.

Deze primer dient te worden gebruikt als onderlaag van de Betonlook verf. De ondergrond
dient vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen zorgvuldig verwijderen en oude
lagen goed reinigen met een ontvetter. Bij sterk zuigende ondergronden eerst het oppervlak
met een voorstrijkmiddel behandelen. De primer dient voor gebruik goed geroerd te worden.
De Betonlook verf primer is stofdroog na 1-2 uur en afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad na 6 uur overschilderbaar.

Waterproof Stucco primer
Rendement: 10-12 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 Ltr en 2,5 Ltr
Toepasbaar: Binnen
Applicatie met kwast of roller
Stofdroog na 2 uur , overschilderbaar na 6 uur
Spatten direct reinigen met water.

Deze primer dient te worden gebruikt als onderlaag van de Waterproof Stucco. De
ondergrond dient vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen zorgvuldig verwijderen
en oude lagen goed reinigen met een ontvetter. Bij sterk zuigende ondergronden eerst het
oppervlak met een voorstrijkmiddel behandelen. De primer dient voor gebruik goed geroerd
te worden.
De Waterproof Stucco primer is stofdroog na 1-2 uur en afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad na 6 uur overschilderbaar.

Matte lak waterbasis
Rendement: 6-8 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 Ltr. en 2,5 Ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.
Spatten reinigen met water.
Stofdroog na 3o minuten en overschilderbaar na 4 uur.
De Matte lak van L’Authentique is een extra matte, watergedragen lak.
Het heeft de matte uitstraling van krijtverf, maar is krasvaster.
De matte lak op waterbasis vergeelt niet. U kunt de matte lak opzetten met een kwast, roller
of spuit.
Kaal hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het
oppervlak.
• Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
• Kaal hout dient eerst met een *grondverf van L'Authentique behandeld te worden.
• Voor gebruik de verf goed doorroeren.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u
de lagen licht op te schuren.
• Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.
*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat kan na het schilderen door de
verflagen naar boven komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij
eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze hout soorten
eerst te behandelen met een grondverf op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat
het oppervlak wordt afgesloten en stopt het bloeden van het hout.
Reeds geschilderd hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
• Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
• Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met
schoon water en laat het voldoende drogen.
• Voor gebruik de verf goed doorroeren.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u
de lagen licht op te schuren.
• Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.
• De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken
zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf te worden behandeld.

Matte lak OH Terpentinebasis
Rendement: 10-12 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 Ltr. en 2,5 Ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen.
Spatten reinigen met terpentine.
Stofdroog na 60 minuten, Kleefvrij na 3-4 uur en overschilderbaar na 10 uur.
De Matte lak van L’Authentique is een extra matte lak. Het heeft de matte uitstraling van
krijtverf, maar is krasvaster. U kunt de matte lak opzetten met een kwast, roller of spuit.
Kaal hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter.
• Schuur het oppervlak, reinig het oppervlak daarna met schoon water en laat het voldoende
drogen.
• Kaal hout dient eerst met een grondverf op oliebasis van L'Authentique behandeld te
worden.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine. Tussendoor
dient u de lagen licht op te schuren, breng op kaal hout altijd minstens drie laklagen aan.
Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen
naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout,
teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te
behandelen met een grondlak op oliebasis van L' Authentique. Dit zorgt ervoor dat het
oppervlak wordt afgesloten.
Reeds geschilderd hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
• Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
• Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met
schoon water en laat het voldoende drogen.
• De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet.
• Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf
op oliebasis te worden behandeld.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine.
• Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd
minstens twee verflagen aan.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Zijde- & hoogglans lak waterbasis
Rendement: ca. 10 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 Ltr. en 2,5 Ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.
Spatten reinigen met water.
Stofdroog na 3o minuten, kleefvrij na ca. 1-2 uur en overschilderbaar na 4 uur.
Kaal hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het
oppervlak.
• Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
• Kaal hout dient eerst met een *grondverf van L'Authentique behandeld te worden.
• Voor gebruik de verf goed doorroeren.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u
de lagen licht op te schuren.
• Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.
*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen
naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout,
teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te
behandelen met een grondlak op oliebasis van L' Authentique. Dit zorgt ervoor dat het
oppervlak wordt afgesloten.
Reeds geschilderd hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
• Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
• Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met
schoon water en laat het voldoende drogen.
• Voor gebruik de verf goed doorroeren.
• De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken
zijn ontstaan door het schuren, dan dienen die eerst met grondlak te worden behandeld.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u
de lagen licht op te schuren.
• Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee verflagen aan.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Zijde- & hoogglans lak terpentinebasis
Rendement: 12-15 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 ltr en 2,5 Ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen & Buiten.
Spatten reinigen met Terpentine.
Stofvrij na circa 3 uur en kleefvrij na ongeveer 6 uur, overschilderbaar na 24 uur.
Kaal hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter.
• Schuur het oppervlak, reinig het oppervlak daarna met schoon water en laat het voldoende
drogen.
• Kaal hout dient eerst met een grondverf op oliebasis van L'Authentique behandeld te
worden.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine. Tussendoor
dient u de lagen licht op te schuren. Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.
Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen
naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout,
teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te
behandelen met een grondlak op oliebasis van L' Authentique. Dit zorgt ervoor dat het
oppervlak wordt afgesloten.

Reeds geschilderd hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
• Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
• Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met
schoon water en laat het voldoende drogen.
• De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet.
• Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf
op oliebasis te worden behandeld.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine.
• Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd
minstens twee verflagen aan.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Vloerverf waterbasis
Rendement: ca. 6 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 Ltr. en 4 Ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.
Spatten reinigen met water.
Stofdroog na 3o minuten en overschilderbaar na 6 uur.
Belastbaar na 2 dagen.
Kaal hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
•Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak.
• Reinig het oppervlak met schoon water en laat het voldoende drogen.
• Kaal hout dient eerst met een *grondverf van L'Authentique behandeld te worden.
• Voor gebruik de verf goed doorroeren.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water.
• Tussendoor dient u de lagen licht op te schuren.
• Breng op kaal hout altijd minstens drie verflagen aan.
*Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat na het schilderen door de verflagen
naar boven kan komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij eikenhout,
teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze houtsoorten eerst te
behandelen met een grondlak op oliebasis van L' Authentique. Dit zorgt ervoor dat het
oppervlak wordt afgesloten.
Reeds geschilderd hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
• Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
• Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met
schoon water en laat het voldoende drogen.
• Voor gebruik de verf goed doorroeren.
• De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet. Mochten er kale stukken
zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf te worden behandeld.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% water. Tussendoor dient u
de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee laklagen
aan.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Vloerverf terpentinebasis
Rendement: 12-15 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 ltr en 4 Ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Binnen Spatten reinigen met Terpentine.
Stofvrij na 30-60 minuten en overschilderbaar na 8-12 uur
Kaal hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn. Ontvet het hout met een ontvetter.
• Schuur het oppervlak, reinig het oppervlak daarna met schoon water en laat het voldoende
drogen.
• De ondergrond hoeft niet met een grondverf te worden behandeld.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine. Tussendoor
dient u de lagen licht op te schuren. Breng op kaal hout altijd minstens drie laklagen aan.
Sommige houtsoorten bevatten een natuurlijke olie, dat kan na het schilderen door de
verflagen naar boven komen. Dit noemt men ook wel 'bloeden'. Dit komt veel voor bij
eikenhout, teakhout en andere tropische houtsoorten. Wij adviseren om deze hout soorten
eerst te behandelen met een grondverf op oliebasis van L'Authentique. Dit zorgt ervoor dat
het oppervlak wordt afgesloten en stopt het bloeden van het hout.
Reeds geschilderd hout:
• De ondergrond dient vet- en stofvrij te zijn.
• Niet vast zittende ondergronden zorgvuldig verwijderen.
• Ontvet het hout met een ontvetter en schuur het oppervlak. Reinig het oppervlak met
schoon water en laat het voldoende drogen.
• De lak kan meteen over de bestaande lagen heen worden gezet.
• Mochten er kale stukken zijn ontstaan door het schuren dan dienen die eerst met grondverf
op oliebasis te worden behandeld.
• Desgewenst kunt u de eerste laag verdunnen met maximaal 5% terpentine. Tussendoor
dient u de lagen licht op te schuren. Breng op reeds geschilderd hout altijd minstens twee
verflagen aan.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Gevelverf
Rendement: 8 – 10 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1Ltr, 2,5 Ltr en 5 Ltr.
Verkrijgbaar in alle kleuren van de kleurenkaart van L'Authentique.
Toepasbaar: Buiten en binnen. Spatten reinigen met water.
Stofdroog na 2 uur en overschilderbaar na 5 uur.

De gevelverf van L’Authentique is toepasbaar op pleisterwerk, baksteen en op een niet te
verse beton of cement ondergrond. ( nieuw cement en beton eerst 2 tot 3 maanden laten
drogen alvorens te schilderen.)
De gevelverf kan opgezet worden met een kwast, roller of een Airless-spray. Indien nodig de
gevelverf verdunnen met maximaal 5 % water. Voor de Airless-spray de verf verdunnen tot
de juiste spuitviscositeit.

De Gevelverf van L'Authentique is een verf met het effect van krijtverf, maar is beter
afwasbaar. Daardoor is deze verf ook uitermate geschikt om binnen toe te passen op
plekken waar extra bescherming is, zoals op kinderkamers of een gang.

Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Kaleiverf
Rendement: 7 m2 per liter, sterk afhankelijk van de ondergrond.
Verkrijgbaar in 1Ltr, 2,5 Ltr en 5 Ltr.
Verkrijgbaar in 8 kleuren
Toepasbaar: Buiten en binnen.
Spatten reinigen met water.
Stofdroog na 5 uur en overschilderbaar na 12 uur.

Kaleiverf is een kalkmatte, damp doorlatende verf die ervoor zorgt dat de muren van uw huis
blijven ademen. Stoffen die normaal een muur in- en uitgaan, zoals stoffen die je in de regen
aantreft, kunnen dat gewoon blijven doen. Dat lijkt misschien niet van belang, maar een
muur die hermetisch dicht gekit wordt, kan op de duur gebreken gaan vertonen.
De gevel dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Bevochtig eventueel de gevel met een
waterslang, dit geeft mooie schakeringen. De kaleiverf is klaar voor gebruik en kan
eenvoudig met een borstel opgezet worden. Op sterk zuigende muren dient de eerste laag
kalei verf sterk verdund te worden. De tweede laag kan naar wens verdund worden. Een
muur die met Kalei is behandeld, is veel beter bestand tegen weer en wind.
Kaleien is een eeuwenoude techniek die vroeger door boeren jaarlijks werd toegepast om
hun gevels te ontsmetten en te beschermen tegen vocht. Doordat de gevels jaar na jaar een
nieuwe kalei laag kregen, werden de voegen steeds minder zichtbaar en de gevel dikker. De
authentieke look die Kalei de gevels gaf, is tot op de dag van vandaag erg gewild.
Door het gebruik van natuurlijke pigmenten kunnen kleuren onderling gering afwijken. Zorg
voor voldoende verf en gooi altijd restjes verf bij elkaar. Start niet halverwege het schilderen
van het oppervlak met een nieuw blik verf. Het uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van
de werkwijze, de hoeveelheid verf die wordt gebruikt en de ondergrond. Een kleurenstaal is
slechts een indicatie van de kleur, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. We
adviseren altijd eerst een tester van de kleur te bestellen en een testvlak te maken.

Sealer

Rendement: 8- 10 m2 per liter.
Verkrijgbaar in 1 ltr.
Toepasbaar: Binnen.
Spatten reinigen met water.
Stofdroog na 30 minuten en kleefvrij na 1-2 uur, overschilderbaar na 4 uur.

De Sealer van L’Authentique is een matte, watergedragen coating en is te gebruiken voor
het afwerken van meubels of decoratieve schildertechnieken. Het kan tevens gebruikt
worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad, er dient wel rekening
gehouden te worden met kokend vet, dit brandt in de sealer laag.
Laat een ondergrond altijd minimaal een maand drogen alvorens het af te werken met een
sealer. De basis van de Sealer is melkachtig van kleur maar trekt transparant op. De sealer
kan ervoor zorgen dat de ondergrond iets dieper van kleur wordt. De Ondergrond dient
schoon, droog en vetvrij te zijn. Ook dient de ondergrond gevrijwaard te zijn van optrekkend
vocht. Wij adviseren u om de Sealer met 30-50% water te verdunnen en de laag zo dun
mogelijk op te zetten voor een mooi, mat resultaat. We adviseren om minimaal 2 lagen
sealer op te zetten. Op horizontale vlakten bestaat de kans dat water dat langdurig blijft
liggen zich door de sealer laag heen drukt, dit kan vlekken geven. Het is dan ook belangrijk
om vloeistoffen z.s.m. op te vegen. De laag is na minimaal 7 dagen doorharding chemisch
belastbaar.

.

2-Componentenlak
Rendement: 6 m2 per liter, sterk afhankelijk van de applicatiemethode.
Verkrijgbaar in 1Ltr en 2,5 Ltr
Verkrijgbaar in Transparant
Toepasbaar: Buiten
Spatten reinigen met water.
Stofdroog na 3 uur en overschilder baar na 4 uur.

De 2 componentenlak is een top coat op polyurethaan basis.
Vóór gebruik goed roeren. Stof, vet en andere verontreinigingen goed verwijderen evenals
losse, niet goed hechtende ondergronden. Een ondergrond afhankelijke voorbehandeling
geven. Meng altijd eerst ieder component apart. Daarna samen, met een mechanische
roerder, uitsluitend in bovenvermelde verhouding. Daarna eventueel verdunning toevoegen.
Component B langzaam met een mechanische roerder toevoegen aan component A.
Verhouding basis : verharder = 4,28 : 0,92.
Applicatie met kwast, roller die geschikt is voor 2 componentenlak of spuit. Stofdroog na ca.
3 uur en overschilderbaar na ca. 5 uur. Niet verwerken beneden 5°C met een maximale
luchtvochtigheid van 80%.
1 of 2 lagen gelang de porositeit van de ondergrond. Maximaal 150 μm nat per laag
aanbrengen.
De 2 componentenlak is pas na 7 dagen uitgehard en mag dan pas
chemisch belast worden. in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en
vorstvrij opslaan.
ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel
gebruik binnen aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn : subcat. e. vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en
2004/42/EG A bijl. II buiten, inclusief dekkende houtbeitsen.
Type WG Max. 130 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

