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Kwalitatief superieure, watergedragen buitenmuurverf met mineraal mat kalei-effect. Zonder 

primer rechtstreeks op de ondergrond aan te brengen. Sterk waterdampdoorlatend en dus 

ideaal voor gevels met na-isolatie of ondergronden met hoge vochtwaarden.  

Aankleurbaar in een kleur naar keuze op de mengmachine. 

 
  

Toepassing 
Geschikt voor nieuwe, oude en reeds eerder geschilderde ondergronden, zoals bakstenen, 

beton, cellenbeton, cementbezetting, kalkrijke ondergronden, minerale muurverven, klassieke 

kaleiverven…  Voor gebruik buiten. 

Eigenschappen 
Zeer mat en zonder de onesthetische vlekken zoals een klassieke kaleiverf in vochtige omgeving.  

Zonder primer rechtstreeks op de ondergrond. 10 jaar bescherming. 

Deze gevelverf is goed bestand tegen vuilaanhechting. Ze is bovendien waterafstotend, geeft 

een waterafparelend effect en is daardoor zelfreinigend. Slagregendicht en UV-bestendig.   

De verffilm is bestand tegen schimmel en groenaanslag.  

Deze verf voor buitenmuren is sterk waterdampdoorlatend en microporeus, wat haar tevens 

ideaal maakt voor gevels met na-isolatie of ondergronden met hoge vochtwaarden.  

Verfrecept met unieke samenstelling: bevat een combinatie van een mineraal (siloxaan) en een 

versterkt organisch (acrylaat) bindmiddel.  

Gebruik een klassieke rol voor een gladde afwerking of een blokborstel voor een structuureffect.  

Productomschrijving 

 



 
 
 
 

 
Superieure kleurvastheid voor alle Levis Atelier recepten door 
in de alle verfrecepten geïntegreerde Chroma Protect 
Technology. 

 

Aspect 
Mat Superior  

Verpakkingen 
2,5l, 5l 

 

 
 
Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met klassieke gevelrol, borstel, blokborstel of 
drukspuit. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap 
met water. 

Rendement 
1 l = 5 à 8 m²/laag, afhankelijk van de porositeit en type ondergrond. 

 

Droogtijd  
Droog: 1 uur  

Overschilderbaar: 15 uur  

 
 

Nieuwe, oude en reeds geschilderde ondergronden, zoals baksteen, beton, cellenbeton, 
betonblokken, cementbezetting, kalkrijke ondergronden, minerale muurverven, ... 

Voorbereiding nieuwe ondergronden  

• Goede, coherente ondergrond stevig afborstelen. Indien nodig, voegen, barsten en gaten 

herstellen met een geschikt Polyfilla product. 

• Eventuele mosaangroei: afborstelen of afspuiten met hogedrukreiniger en enkele dagen 

laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen 

na 24 uren. 

• Levis Atelier Muur Kalei-effect kan perfect zonder primer worden toegepast. Poederige 
ondergronden fixeren met Levis Fixpaint. Voor sterk vervuilde ondergronden of bij de 
aanwezigheid van roestvlekken, één laag Levis Primer Gevel aanbrengen. 

 

Voorbereiding bij renovatie  

• Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen.  

Ondergronden en gebruiksaanwijzing 

 

Verwerking 

 



• Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afspuiten met hogedrukreiniger en laten 
drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 
uren.  

• Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen. Afbrokkelende hoeken, 
verbrokkelende cementvoegen,… verwijderen en herstellen. Gebruik een geschikt Polyfilla 
product.  

• Plaatselijk afbladderen: de losse deeltjes verwijderen door borstelen. Indien het afbladderen 
algemeen is, de oude verflagen zoveel mogelijk verwijderen door afspuiten met 
hogedrukreiniger, laten drogen. De resten verder maximaal verwijderen. 

• Olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner. Zwarte of rode kringen van 
ijzeroxide (= probleem van sommige bakstenen): isoleren met Levis Primer Gevel. 

• Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 
deel ammoniak), grondig naspoelen en laten drogen. Eventueel mat schuren en ontstoffen.  

• Levis Atelier Muur Kalei-effect kan perfect zonder primer worden toegepast, ook op de blote 
ondergrond. Poederige ondergronden fixeren met Levis fixpaint. Voor sterk vervuilde 
ondergronden of bij de aanwezigheid van roestvlekken, één laag Levis Primer Gevel 
aanbrengen. 
 

Afwerking  
Twee lagen Levis Atelier Muur Kalei-Effect aanbrengen.  

Gebruik een klassieke gevelrol voor een gladde afwerking of een blokborstel voor 

structuureffect. De manier van aanbrengen bepaalt mee het uiteindelijke uitzicht. 

 

 

Veiligheid  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in 
de gootsteen werpen.  

VOS gehalte  
Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/c): 40 g/l 
(2010).  

Bewaring  
Vorstvrij bewaren. Levis Atelier Muur Kalei-Effect niet verwerken bij temperaturen lager dan 

10°C.  

Veiligheid en bewaring 

 

Deze technische steekkaart, op datum van 13-07-2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd 
op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor 
gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.  
 

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111 
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245 
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