
 
 

Authentic KAlei  100%eco Friendly                              

 
 
Ecotec Kalei 
 
Cementvrije kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en 
minerale toeslagstoffen. 
 
 
Productbeschrijving en eigenschappen 
Kalei wordt gebruikt om niet geschilderde muren of buitengevels een authentiek karakter te 
geven.  
Kalei kan door haar vullende eigenschappen worden toegepast op gevels met veel barstjes en 
grotere oneffenheden.  
Kalei wordt aangebracht met een blokborstel in een laagdikte van 2 tot 3mm en dit om een 
typisch effect te bekomen. 
Kalei is in poedervorm;  standaard in wit of gebroken wit; maar kan ook met pigment worden 
ingekleurd 
Oplosmiddel : water toevoegen 
Droogtijd : tussen de 24 en 48 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden.  
Volledige uitharding = 4 weken. 
Verbruik:  +/- 10-12m² / zak voor 2 lagen. Hangt af van de ondergrond en de gewenste dikte. 
Kalei aanbrengen bij een omgevings-en ondergrondtemperatuur tussen de 5°C en 25°C.  
Niet aanbrengen in volle zon of bij sterke wind of bij regen. 
Het product vorstvrij vervoeren en opslaan. 
 
  



 
 
 
 
Gebruiksaanwijzing: 
1. De voorbereiding 

• de ondergrond dient schoon en vrij te zijn van losse, slecht hechtende delen en vetten.  
• Oude verflagen dienen verwijderd te worden. 

De ondergrond zéér goed voorbevochtigen vooraleer kalei aan te brengen. Eventueel 
reeds een dag op voorhand de muur verzadigen met water. Indien de ondergrond niet 
voldoende werd bevochtigd, kan dit de oorzaak zijn van een slecht hechtende kalei. Dit 
uit zich in barstjes, poederend resultaat of loskomen van de kalei. 
 

2.Het aanbrengen 
• Kalei aanmaken. Gebruik +/- 0.3 L. water/kg poeder dus op een zak van 23kg 6 à 8 liter 

zuiver water toevoegen 
• Indien de kalei wordt ingekleurd met pigment. Het pigment een 5-tal minuten oplossen 

in het aanmaakwater. Nadien de kalei bijvoegen 
• Mengen met boormachine gedurende een 5-tal minuten. 
• De kalei moet een dikte hebben om met een blokborstel aan te kunnen aanbrengen. 

Indien nodig kan wat extra water worden toegevoegd om de juiste dikte te bekomen. 
• Aanbrengen met een gepaste blokborstel. Wij raden de DISTRI LINE 5*15 of Sphinx  

Tampico 3*12 hiervoor aan. 
• De eerste laag mag wat pasteuzer worden gemaakt om barstjes en/of voegen op te 

vullen. 
• De tweede laag wat dunner aanmaken om aanzetvrij te kunnen verwerken en een mooi 

egaal effect te bekomen. 
• Droogtijd tussen de lagen is afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

Meestal wordt de tweede laag de volgende dag aangebracht. 
• Om aanzetten te vermijden wordt nat in nat gewerkt. Dus een muur dient zonder 

onderbreking te worden afgewerkt. Bij grote oppervlaktes best met meerder personen 
werken. 

• Bijna direct na het aanbrengen van de laatste laag de kalei met een zachte borstel 
afborstelen. Dit om losse zandkorreltjes te verwijderen en te veel geaccentueerde 
borstelstrepen te verzachten.   

• Eens de kalei begint te drogen geen vers product meer aanbrengen of ook niet 
naborstelen met een natte borstel, dit kan aanleiding geven tot ongewenste 
kleurverschillen. 

• Gedurende 1 tot 2 dagen na het aanbrengen van de kalei deze vochtig houden door 
zachtjes te benevelen met zuiver water. Dit verbetert de hechting en zorgt voor een 
betere uitkleuring van de kalei.    
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