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DECORLUX 
 
DECORATIEVE KALKAFWERKING 

 

 
OMSCHRIJVING 

DECORLUX is een gebruiksklare glanspleister voor interieurdecoratie.  Het product laat persoonlijke 
creativiteit toe bij het aanbrengen en is rijk aan diepte- en kleurnuances. 

Het is een zuiver mineraal product op basis van vette kalk en natuurlijke pigmenten. 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Soortelijk gewicht   ca. 1700 g/liter 

Verbruik  0,5 à 1 kg/m2, afhankelijk van de ondergrond en het 
gewenste resultaat 

 

 
VERWERKING 

 

Voorbereiding 
 
Enkel op een fijne kalkondergrond mag DECORLUX zonder onderlaag gebruikt worden.  In alle andere 

gevallen moet steeds een onderlaag uit CORIFONDO of CORIDECOR START aangebracht worden.  

Deze twee producten zijn speciaal afgestemd op het CORIDECOR-gamma.  
Dankzij deze onderlagen zal de ondergrond DECORLUX gelijkmatig opnemen en een goede hechting 

ervan verzekeren, zonder zijn waterdamp-doorlaatbaarheid aan te tasten. 
  

Ondergronden 
 
• Kalkmortel, bastaardmortel, cement en beton 

Indien deze types van ondergrond niet vlak, glad en uniform zijn, moet eerst een egaliserende laag 
CORIDECOR START aangebracht worden.  Nadien kan DECORLUX toegepast worden. 

Als en kalk- of bastaardmortel echter wél uniform en glad zijn, kan DECORLUX direct aangebracht 

worden. 
Op cement en gladde beton is het onontbeerlijk om een laag Corifondo aan te brengen onder de 

Decorlux.  
 

• Gips 
Als de gipsondergrond niet glad is, een egaliserende laag CORIDECOR START aanbrengen onder de 

DECORLUX. 

Op een gladde gipsondergrond wordt toch nog een laag CORIFONDO aangebracht onder de DECORLUX.  
 

 
• Gipskarton- en houtvezel- en MDF-platen 

Steeds een laag CORIDECOR START aanbrengen onder DECORLUX. 
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Vóór het aanbrengen van de grondlagen moet de ondergrond absoluut droog en draagkrachtig zijn.  

Niet of slecht hechtende verf, behangpapier en lijm dienen verwijderd te worden.  CORIFONDO en 

CORIDECOR START goed laten drogen gedurende 12 uur alvorens het aanbrengen van DECORLUX te 
starten. 

 
Verwerking DECORLUX 
 
DECORLUX wordt in kleine hoeveelheden aangebracht met een inox plakspaan, in twee of drie lagen.  
De voorlaatste of laatste laag wordt aangebracht met de een kleine plakspaan (80 x 200 mm).  

Eens het oppervlak perfect is kan begonnen worden met het polijsten.  Hierbij is schoon gereedschap 
bijzonder belangrijk.  De plakspaan opschuren met 300-korrelig papier. 

 

DECORLUX-oppervlakken kunnen, indien gewenst, afwerkt worden met een waslaag om het glanseffect 
te verhogen.  Deze was verhindert echter latere herstellingen en bewerkingen.   

DECORLUX mag niet gebruikt worden in vochtige ruimtes, noch buiten. 
 

 
KLEUREN 

Het product wordt aangeboden in natuurlijk wit en 45 gebruiksklare tinten (zie kleurenkaart 

DECORLUX). Met de oxide-kleurconcentraten STABILCORI of CORIMIX kan echter naar believen worden 
ingekleurd. 

DECORLUX is ook te verkrijgen in alle kleuren van de Corical-kleurenkaart. 
 

 

VERPAKKING EN OPSLAG 

Emmers van 25 kg en 5 kg 

 
 

WAARSCHUWING 

Vanwege de samenstelling van het product (kalk) dient aanraking met de huid, met name de ogen 

vermeden te worden.  Ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen en een dokter raadplegen.  Buiten 

bereik van kinderen houden.  
DECORLUX dient op een koele, droge plaats te worden opgeslagen, met een minimum temperatuur van 

3°C.  Op deze wijze is het product in de originele verpakking onbeperkt houdbaar.  Eenmaal 
aangebroken dient de verpakking na gebruik weer luchtdicht te worden afgesloten. 

 

 
OPMERKING 

Onderhavige fiche annuleert en vervangt alle vorige. 
De bovenvermelde gegevens en eigenschappen zijn gebaseerd op onze studies en ervaringen.  Wij 

kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld in de algemene zin, daar de toepassingsmiddelen 

of het gebruik van de producten in regel buiten onze controle vallen.  In alle gevallen raden wij aan 
om bij het aanbrengen van onze producten rekening te houden met de aard en de omstandigheden 

van de te behandelen ondergrond of de geschiktheid van het product na te gaan op een staal. 
In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst. 

 


