
De tijdloze MATTE
renovatieverven

Bijzonder aanbevolen voor kwalitatieve binnenrenovatie- 
werken.

Bijzonder geschikt bij mechanische belasting
(muren...). Na droging, meteen te behangen.

Zeer gebruiksvriendelijk

Zeer lange open tijd van de verffilm

Hoge dekkracht

Zonder voorstrijk noch grondlaag

Hoog rendement

Vereenvoudigde voorbereiding van de ondergrond

Spatarme verwerking

Praktisch reukloos

Hoge dekkracht

Zonder voorstrijk noch grondlaag

Hoog rendement

Vereenvoudigde voorbereiding van de ondergrond

DE MATTE
PLAFONDVERF
BIJ UITSTEK

VOOR MATTE
MUREN EN
PLAFONDS

TOEPASSING

Kalkmat en aanzetvrij

Total spanningsvrij

Isoleert gangbare vlekken en zeer waterdampdoorlatend

Edel wit

Lange open tijd en gecontroleerde uitharding

Kalkmat en aanzetvrij

Total spanningsvrij

Isoleert gangbare vlekken en waterdampdoorlatend

Niet vergelend en zonder residuele geurtjes na verharding

Snelle doorverharding en schrobvast (klasse 1 EN 13.300).

Ook buiten indien afgeschermd - bestand tegen een
vochtige omgeving

©
 2

0
22

 V
ER

N
IS

 C
LA

ES
SE

N
S 

SA
 - 

C
H

-R
EN

EN
S 

- 1
11

91
0

 - 
N

L

Geprogrammeerd voor succes
Raadpleeg de technische documentatiebladen voor meer gedetailleerde informatie

(beschikbaar op onze internet site)

VERNIS CLAESSENS SA
A SWISS COMPANY

ROUTE DE CRISSIER 4 - 1030 BUSSIGNY
Tél. +41 21 702 07 02
www.claessens.ch

EIGENSCHAPPEN BIJ DE VERWERKING

EIGENSCHAPPEN VAN DE DROGE VERFFILM

* Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen 
in le lucht volgens de Franse wetgeving, welke door 
ademhaling een risico voor de gezondheid vor-
men. Schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge 
uitstoot).

* Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen 
in le lucht volgens de Franse wetgeving, welke door 
ademhaling een risico voor de gezondheid vor-
men. Schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge 
uitstoot).



Roet, spatten, nicotine, doorgedroogde waterkringen,… 
Classidur Goldenclassic isoleert perfect gangbare vlekken, en 
dat zonder dat u de ondergrond eerst moet reinigen.

De totale afwezigheid van spanning in de Classidur Goldenclassic
beschermt tegen afbladdering. Dit beperkt aanzienlijk de 
voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de ondergrond.

Zodra de eerste laag mat is, kan meteen een tweede laag aange-
bracht worden.
Dit vermijdt onnodige dure wachttijden en verhoogt de rentabili-
teit.

De uitstekende vloei van de Classidur Goldenclassic, de 
volledige afwezigheid van aanzetten en de diepe matte 
uitstraling garanderen een ongeëvenaarde afwerking in alle 
omstandigheden.

Voor Nederland: deze oplosmiddelhoudende verven voldoen voor gebruik binnen NIET aan ARBO. Zij kunnen enkel binnen gebruikt worden in de door de wet bepaalde uitzonderingen (poederachtige ondergronden, ernstige nicotine- of roetvervuiling…) of met ontheffing.

DE MATTE
PLAFONDVERF
BIJ UITSTEK

De gepolymeriseerde bindmiddelen van de Classidur ModernPlus2 

zijn duurzaam bestand tegen een vochtige omgeving. Kies in de 
meest extreme gevallen voor Classidur AF, waarvan de verffilm 
tegen nieuwe schimmelaangroei beschermd is.

Classidur ModernPlus2 verhardt snel en is toch volledig span-
ningsvrij. Dankzij het gebruik van een reukloos en aromaatvrij 
oplosmiddel, beschikt deze verf over bijzondere isolerende eigen-
schappen. Classidur ModernPlus2 is geen isolerende grondlaag 
voor een andere afwerking.

Dankzij de combinatie van bindmiddelen, het droogproces en 
de bijzonder snelle verharding is Classidur ModernPlus2 al na 
twee dagen schrobvast (natte schuurweerstand klasse 1volgens 
EN 13.300). Biedt de mogelijkheid vlekken te reinigen. Op 
samenhangende on-dergronden kan men vervolgens schilderen,  
plamuren of behangen.

Classidur ModernPlus2 vergeelt niet, ook niet in lokalen met weinig 
daglicht. Geschikt voor muren waar men video’s op projecteert. 
Gegarandeerd geen aanhoudende geur na uitharding.

VOOR MUREN
ÈN PLAFONDS

VOOR RENOVATIES IN MOEILIJKE OMGEVINGEN, INCLUSIEF
BESCHUTTE BUITENWANDEN

DE OPLOSSING VOOR EXTREME RENOVATIEWERKEN EN SPATARM

VOOR EEN MATTE, ISOLERENDE EN SCHROBVASTE AFWERKING 
VAN MUREN

Isoleert vlekken en spatarm

Bestand tegen vochtige omgevingen

Snelle verharding, schrobvast en behangklaar

Niet vergelend

Vlekkenisolatie

Spanningsvrij

“Nat in nat” te verwerken

Een onberispelijke afwerking


