
DE PERFECTE
AFWERKING...
en toch watergedragen

Hoge natte schuurweerstand 

Aanzetvrij en praktisch onzichtbaar bij te werken

Zeer gebruiksvriendelijk

Classidur HydroFinish Mat is opmerkelijk bestand tegen mechanische belas-
ting (klasse 1 volgens de EN13.300 norm), maar bezit nog andere belangrijke 
eigenschappen:

Goed te reinigen met een zachte spons
Goede krasvastheid
Goed bestendig tegen het opglanzen

Classidur HydroFinish Mat: een verf voor plafonds en muren en … andersom.

In de moderne architectuur waar de huiskamer, de hall en de keuken vaak sa-
men een groot geheel vormen, zijn de plafonds en muren groter dan ooit. Naar-
mate de geschilderde oppervlakken groter worden, is het steeds belangrijker 
om het aspect van de muur- en plafondverven zo eenvormig mogelijk te maken.

Met een waterverdunbare alkydhars en dank zij
een bijzonder fijne structuur
een buitengewone vloei
een diep mat uiterlijk
een lange opentijd van de verffilm

slaagt Classidur HydroFinish Mat erin om oppervlakken aanzetvrij af te wer-
ken en ze, indien nodig, ook nog in hoge mate bij te werken.

Classidur HydroFinish Mat heeft een lange opentijd, is vrijwel reukloos en 
heeft een uitgekiende reologie. Hierdoor is deze verf zeer aangenaam te ver-
werken en heeft hij oog voor het comfort van zowel schilder als bewoner.

Niet geschikt voor airless applicatie.

Een buitengewone finish !

watergedragen

De ideale compromis tussen glans en weerstand

Aanzetvrij

Het aankeuren

De glansgraad van Classidur HydroFinish Velours: een ideale compromis – een 
zijdematte en fraaie afwerking voor een uitzonderlijke weerstand.
 Speciaal kras-, was- en schuurbestendig
 Een licht zijdematte en fraaie afwerking voor alle omgevingen en alle architec-

turen (een glansgraad van 13% onder een hoek van 60°)

Classidur HydroFinish Velours is  op de zelfde technologie opgebouwd  als Clas-
sidur Hydrofinish Mat en dank zij :
 zijn zeer fijne struktuur
 zijn buitengewone vloei
 zijn mooie zijdeglans  

is het realiseren van grote en aanzetvrije oppervlakken mogelijk.

Classidur Hydrofinish Velours is verkrijgbaar in gekalibreerd wit en in basissen en 
wordt dus in een oneindig aantal kleuren aangeboden.

Classidur Hydrofinish Velours is speciaal voor ondernemingen, schilders, archi-
tecten, en huiseigenaars ontwikkelt die zich als opdracht hebben gesteld om door 
kleur aan gebouwen, kamers en lokalen een echte meerwaarde te verstrekken.

VELOURS

DE FRAAIE ZIJDEMATTE 
AFWERKING
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DE FRAAIE ZIJDEMATTE 
AFWERKING
watergedragen

EIGENSCHAPPEN VAN DE DROGE VERFFILM
Uitstekende mechanische eigenschappen (klasse 1 volgens EN 13.300 norm)

Goed te reinigen

Goede dekkracht (klasse 2 voor 9m2/l volgens EN 13.300)

TOEPASSING
Zijdematte muur en plafondverf, goed reinigbaar, onderhoudsvriendelijk, 
met een edele en fraaie afwerking.

EIGENSCHAPPEN BIJ DE VERWERKING
Voor binnen 

Zeer gebruiksvriendelijk

Zijdematte afwerking

Glansgraad (13% onder een hoek van 60o)

Aanzetrvrij

* Meer informatie op www.claessens.com

Geprogrammeerd voor succes
Raadpleeg de technische documentatiebladen voor meer gedetailleerde informatie: 

www.claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA
A SWISS COMPANY

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

*

* Meer informatie op www.claessens.com

De diep matte en schrobvaste 
verfEIGENSCHAPPEN VAN DE DROGE VERFFILM

Diep mat uiterlijk

Aanzetvrije afwerking, zelfs op grote oppervlakken en onder strijklicht

Goede mechanische weerstand (klasse 1 volgens EN 13.300 norm) —  
goed te reinigen

DE PERFECTE
AFWERKING...
en toch watergedragen

TOEPASSING
Plafonds: voor een perfect mat aspect zonder aanzetten. Muren: voor een 
perfect mat aspect, zonder aanzetten en bijzonder bestendig. Direct en zon-
der voorstrijkmiddel op de volgende draagkrachtige, droge en schone onder-
gronden: uitvlakpleisters, gipstegels, raaplagen, gipskarton platen, cellulose 
vlies (ongewoven), glasweefsel, rota (raufaser), oude draagkrachtige verf- 
lagen.

EIGENSCHAPPEN BIJ DE VERWERKING
Bijwerken mogelijk

Zeer gebruiksvriendelijk

Lange opentijd van de verffilm

Voorstrijken is meestal overbodig

Reukloos


