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Pastellone, een kwalitatief en natuurlijk resultaat in slechts twee lagen

Kies voor een decoratieve én duurzame kalkafwerking
Juni 2020 – Ook in de bouw- en renovatiesector worden ecologie en duurzaamheid steeds meer de
norm. Dat heeft PEC International, producent en invoerder van restauratie-, renovatie- en
onderhoudsproducten, goed begrepen. In hun uitgebreide assortiment vinden we onder meer de
kalkafwerking PASTELLONE. Een volledig natuurlijke, decoratieve afwerkpleister met satijneffect,
waarmee men in slechts twee lagen een onberispelijk resultaat bereikt.
100 % natuurlijk
De kalkafwerking PASTELLONE, samengesteld uit zuivere, natuurlijke, hydraulische kalk, is het
ecologische alternatief voor de huidige microcementen en harsen. Het product is voorgedoseerd in
biocompatibel poeder, en vrij van zouten, chemicaliën en vluchtige organische stoffen (VOC). Het
resultaat? Een zuiver, niet-toxisch, niet-schadelijk en volledig recycleerbaar product.
PASTELLONE staat voor een eindafwerking die vriendelijk is voor mens en milieu. Bovendien zorgt het
product voor een maximale dampdoorlaatbaarheid van de ondergrond, waardoor de vorming van
schadelijke condensatie en schimmels wordt vermeden.
Waaier aan toepassingsmogelijkheden
PASTELLONE werd specifiek ontwikkeld als gepolijste of matte afwerkpleister voor nieuwbouw,
renovatie en restauratie. Het innovatieve product is toepasbaar op verschillende soorten verticale en
horizontale ondergronden, zowel binnen als buiten, zowel nieuw als bestaand. Zo ook op rustieke en
natuurlijke pleisters van elk type (op kalk- en/of cementbasis).
Indien de ondergrond zuiver en droog is, en vrij van structurele gebreken, zijn er slechts twee lagen
nodig voor een perfect resultaat. De snelle, eenvoudige verwerking en de scherpe productprijs zorgen
er voor dat PASTELLONE ook een economisch systeem is.
Ook in douches en badkamers kan PASTELLONE gebruikt worden, en dit na voorbereiding van de
ondergrond met de kalkgebaseerde waterdichtingscoating IDROCALCE. Voor de ultieme afwerking kan
bovendien nog een zacht glanzende laag ANTICA CERA aangebracht worden: een zuivere, natuurlijk
beschermende waslaag.
Uitgebreid, natuurlijk kleurenpalet
Wie kiest voor PASTELLONE, kiest voor authentieke schoonheid, verbonden met de natuur. Dat
weerspiegelt zich in het kleurenpalet. PASTELLONE wordt in de massa gekleurd met natuurlijke
aardpigmenten. Het is beschikbaar in een naturel kleur, Sesamo, en in de acht kleuren of
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pigmentmixen van de lijn Le Spezie: Salvia, Safferano, Noscello moscata, Cacao, Cardamomo, Chia,
Mirto en Vaniglia. Deze pigmenten laten de uitvoerder toe om zelf creatief aan de slag te gaan en eigen
mixen te maken. Liefhebbers van natuurlijke tinten zullen in dit aanbod dus zeker hun gading vinden.
Zo brengt PASTELLONE de natuur in uw interieur. Voor meer info of verdelers contacteer ons!

PEC International NV
KMO zone Heihoek
A. de Jonghestraat 6A
9100 Nieuwkerken-Waas
Tel. +32 3 776 84 39
info@pecinternational.com

