
PURO Styling introduceert onder eigen label een eigentijdse kleurlijn kalk- en 
krijtverven. Deze verflijnen worden op ambachtelijke wijze gefabriceerd. 
Verf wordt op bestelling op kleur gebracht en op traditionele wijze vervaardigd. 

Wij leveren kalk- en krijtverven in tinten met een karakteristieke uitstraling, 
bijpassende lakken en gevelverven. Zo maakt PURO Styling het keuzepakket 
volledig en is het mogelijk op elk gewenst oppervlak de gekozen ambiance voort te 
zetten.

Door haar karakteristieke look is de verflijn uitermate geschikt voor gebruik in 
historische of monumentale panden. Maar ook in een nieuwbouwhuis komen de 
kleuren die sfeer en warmte ademen prachtig tot hun recht.  

PURO Styling heeft zelf een kleurenkaart ontworpen met daarin de 12 mooiste 
kleuren, naast deze kleuren is er nog een breed kleurenpalet waaruit we kunnen 
kiezen.



Kalkverf (Corical)
Onze kalkverf is geschikt voor binnen en buiten en heeft een traditionele 
matte afwerking. Het is een minerale, anorganische, kant-en-klare kalkverf, enkel 
samengesteld uit hoogwaardige en zuiver natuurlijke grondstoffen. 

Dankzij de typische eigenschappen is de kalkverf uiterst bestand tegen 
atmosferische vervuiling en kan het in het strengste klimaat toegepast worden.
Zo kan het aangebracht worden op de meest diverse minerale ondergronden, 
zoals baksteen, natuursteen, pleisterwerk, etc. Het minerale uitzicht en de 
kleurvastheid van de natuurlijke pigmenten zorgen ervoor dat de kalkverf 
in het bijzonder geschikt is voor de restauratie van historische gebouwen en 
monumenten, evenals voor de toepassing in een eigentijdse omgeving. De 
bijzondere minerale kenmerken van de kalkverf maakt hem 
bovendien uitermate geschikt voor toepassing in een bio-ecologische context.

Eigenschappen:
- matte en minerale uitstraling
- lichtechte kleuren
- sterk dekkend resultaat
- hoge dampdoorlatendheid (99%)
- vrij van solventen (oplosmiddelen)
- anti-allergisch
- onontvlambaar

Dankzij de hoge alcaliniteit kan de kalkverf onmiddelijk aangebracht worden op 
een nieuwe bepleistering, voegwerk enzovoort, tevens kan de kalkverf in 
lazuurtechniek worden toegepast. 

€ 34,34
€ 171,00

Kalkverf wit kleur 1 ltr. 
Kalkverf wit kleur 5 ltr. 

Kalkverf kleur 1 ltr. € 36,75
Kalkverf kleur 5 ltr. € 176,05



Krijtverf (Corisilk)
De krijtverf is een minerale, anorganische silicaatverf voor binnen en 
buiten met een tradiotionele matte afwerking. Het is een kant-en-klare 
silicaatverf, enkel samengesteld uit hoogwaardige en zuiver natuurlijke grondstoffen. 

Dankzij de typische eigenschappen is de krijtverf uiterst bestand tegen 
atmosferische vervuiling en kan het in het strengste klimaat toegepast 
worden. De krijtverf kan aangebracht worden op de meest diverse minerale 
ondergronden, zoals baksteen, natuursteen, pleisterwerk, etc. Het minerale uitzicht 
en de kleurvastheid van de natuurlijke pigmenten zorgen ervoor dat de 
krijtverf in het bijzonder geschikt is voor historische gebouwen en monumenten, 
evenals voor de toepassing in een eigentijdse omgeving. de bijzondere minerale 
kenmerken van de krijtverf maken de silicaatverf bovendien uitermate geschikt voor 
toepassing in een bio-ecologische context, evenals overal waar de aanwezigheid van 
bacteriën een bekommernis vormt (opslagplaatsen voor voedsel, ziekenhuizen, 
scholen, etc.)

Eigenschappen:
- matte en minerale uitstraling
- lichtechte kleuren
- sterk dekkend resultaat
- hoge dampdoorlatendheid (99%)
- vrij van solventen (oplosmiddelen)
- anti-allergisch en verhindert de vorming van schimmels en bacteriën
- onontvlambaar

Dankzij de hoge alcaliniteit kan de krijtverf onmiddelijk aangebracht worden op 
een nieuwe bepleistering, voegwerk enzovoort, tevens kan de krijtverf in 
lazuurtechniek worden toegepast.

€ 29,75
€ 144,00

Krijtverf wit kleur 1 ltr. 
Krijtverf wit kleur 5 ltr. 

Krijtverf kleur 1 ltr. € 39,69
Krijtverf kleur 5 ltr. € 191,20



Lak binnen/buiten (UULA Lineco)
Traditionele verf voor hout met lijnolie

Omschrijving
- halfglanzend
- geurloos
- gebruiksklaar

Lineco is een oplosmiddelvrije, natuurvriendelijke verf voor binnen en buiten. Het 
bindmiddel is gekookte lijnolie, de pigmenten zijn aardverfstoffen en niet-giftige, 
syntetische pigmenten en titaanwit. Siccatief is toegevoegd als droogmiddel, als 
verdunning kan gomterpentijn worden gebruikt. 

Technische gegevens:
Gebruik: voor alle ondergronden in hout, binnen en buiten, nieuw of oud, 

zoals: buitenmuren, raamkozijnen, deuren, meubelen, enz. 
sommige bepleisteringen en ijzeren elementen zijn eveneens 
mogelijk. 

Verbruik: 8   - 12 m2/l voor gezaagd hout,
10 - 15 m2/l voor geschaafd hout

Gereedschap: ronde borstel of kwast.
Droogtijd:  droog na ong. 8 uur, schilderklaar na 1 a 2 dagen.
Verpakking: 1l, 3l, 10l

Werkwijze:
De eerste laag verf kan met 10% worden verdund met gomterpentijn (in geval van 
oud hout). Na 24 uur kan afgelakt worden met onverdunde Lineco. De lagen dun 
houden, om te voorkomen dat de verf gaat rimpelen. 

Lak LINECO licht 1 ltr. € 55,82
Lak LINECO licht 3 ltr.  € 156,94
Lak LINECO donker 1 ltr. € 62,82    
Lak LINECO donker 3 ltr. € 178,94



Lak binnen (UULA Into)
Waterverdunbare verf voor hout binnen

Omschrijving
- halfglanzend
- goed reinigbaar
- snel drogend

Into is een oplosmiddelvrije,waterverdunbare verf voor binnen. Als bindmiddel 
worden herwinbare natuurlijke oliën gebruikt. Het bevat geen synthetische 
bestanddelen.  

Technische gegevens:
Gebruik: voor alle ondergronden in hout, binnen. 

zoals: spaanplaat, vezelplaat, deuren en ramen, meubelen 
of reeds met acrylverf behandelde oppervlakken. 

Verbruik: 7 -9 m2/l
Gereedschap: kwast of roller.
Droogtijd:  droog na ong. 30 minuten, schilderklaar na 2 uur.
Verpakking: 1l, 3l, 9l 

Werkwijze:
Onbehandeld hout: hout opschuren en stofvrij maken, daarna 2 lagen Into 
aanbregen, enventueel verdunnen met water. 
Reeds eerder behandeld hout: oude loszittende lagen verwijderen d.m.v. krabben, 
schuren of borstelen. Intacte (gladde) lagen reinigen en opschuren, daarna 2 lagen 
Into aanbrengen. 

Lak INTO 1 ltr. € 61,00
Lak INTO 3 ltr. € 179,00
Lak INTO primer 1 ltr. € 48,90    
Lak INTO primer 3 ltr. € 138,56




