
SABLE
ZAND EFFECT • TrADiTioNElE EFFECTEN voor EEN EigENTijDs iNTEriEur 

instructies voor applicatie   primer - base - finish



sABlE primEr
De kleur van de cachemire SABLE primEr is wit, ze verstevigt de ondergrond en vermindert de 
zuigkracht voor een gelijkmatig eindresultaat. 
rendement : 8m2/L
Droogtijd : 1,5 uur bij 20°/60°r.v.

1
AFplAkkEN voor hET 

AANBrENgEN vAN DE sABlE primEr

2
plAATsiNg sABlE primEr 

3
plAATsiNg sABlE primEr mET vErFrol 



SABLE BASE 
Wolk-techniek 
Een nieuwe fluweelmatte binnenmuurverf met fijne zandstructuur.
Lange open tijd (2 - 3 uur) - geen neiging tot aanzetten - spatvrij - goede dekkracht - geurarm
- gesloten verffilm - homogene verspreiding van het zand in de verf zonder neiging tot
uitzakken in de verpakking.
rendement : 8m2/kg
Droogtijd : 4 uur bij 20°/60°r.v.

4
vErF AANBrENgEN mET EEN spAlTEr 

5
DE vErF NADiEN kruisliNks

uiTsTrijkEN



SABLE BASE

6
jE wErkT iN EEN pATrooN vAN EEN 
DruivENTros, TElkENs vAN rEChTs 
BovEN, sChuiN NAAr DE liNksE 
BiNNENhoEk

7
jE kAN DAN ZAChTjEs hET 

ZAND sTrElEN om hET EFFECT 
EgAlEr TE mAkEN

plAATs iNDiEN NoDig, EEN 
ExTrA lAAg Als AFwErkiNg

Wolk-techniek



SABLE BASE

9
NADiEN vErTiCAAl NAsTrijkEN, 

Zo vErkrijg jE EEN sTrAkkE look

8
EEN vAriANT iN hET AppliCErEN 

vAN CAChEmirE sABlE : 
AANBrENgEN iN 

vErTiCAlE sTrokEN

verticale-techniek



sABlE FiNish
Cachemire SABLE FiNish is een transparante vernis die een extra bescherming biedt aan de 
decoratieve zandstructuur. Ze wordt afwasbaar, krasvast en duurzaam beschermd.
rendement : 12-14m2/L
Droogtijd : 30 min. bij 20°/60°r.v.
Aanbrengen met spalter of roller.

Laat u inspireren door cachemire SABLE, 
een nieuwe flu weelmatte binnenmuurverf 
met fijne zandstructuur geschikt voor elke 
ruimte en elke woonstijl. met cachemire 
sable creëert u een decoratief zandeffect 
waardoor alle mu ren een warme, traditio-
nele doch eigentijdse uitstraling krijgen.

Cachemire SABLE creëert de zachte scha-
keringen in kleur en reliëf van de natuur. 
Cachemire SABLE verbergt kleine onef-
fenheden door er een fijne getextureerde 
laag met diepte en tastbaar aspect over 
te leggen. De natuurlijke aardachtige look 
roept ook de organische warme tinten van 
steen en zand op. 


