
claessens.com

Aanbevolen voor alle werkzaamheden binnenshuis aan plafonds en muren op alle 
droge en coherente ondergronden, rechtstreeks en zonder grondlaag.

*Safelife** past het voorzorgsprincipe toe op hormoonontregelende stoffen, allergenen, biociden en oplosmiddelen.
(1)  Toevoegen van pigment is mogelijk, maar daardoor verandert de samenstelling van de verf. Als gevolg daarvan kan, in geval van 

aankleuren, de garantie dat er geen risicovolle ingrediënten zoals allergenen en hormoonontregelaars in de verf zitten, zoals door de 
Safelife-certifcering toegekend, niet meer worden gewaarborgd.

VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6 - CH - 1020 Renens - Tel. +41 21 637 17 17

ASSORTIMENT BINNENVERVEN ZONDER* ALLERGENEN

Safe Plus PURE
TECH

DE VERF DIE  
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INNOVATIEVE 
FORMULE

INNOVATIEVE 
TECHNOLOGIE
GEFABRICEERD IN EEN  

SCHONE EN 
GESTERILISEERDE 

OMGEVING

ZONDER
SCHADELIJKE 

BESTANDDELEN

MAT FLUWEELGLANS

Aspect • Diep mat
• Glansgraad 85° < 1,5%

• Zijdemat
• Glansgraad 60° 5-7%

Aankleuren
Gekalibreerd wit (1)

De nauwkeurigheid van de kleur wordt 
door de kleurmaker gecontroleerd.

Aankleurbaar wit (1)  
De nauwkeurigheid van de kleur wordt 
door de kleurmaker gecontroleerd.

Dichtheid 1,49 1,44

Viscositeit Smeuïge verf

Vaste stofgehalte In gewicht: 55,5% ± 2,5% In gewicht: 56,1% ± 2,5%

Verbruik
10 tot 12 m2/L, per verflaag, afhankelijk 
van de ondergrond en de manier van 
aanbrengen.

9 tot 11 m2/L, per verflaag, afhankelijk 
van de ondergrond en de manier van 
aanbrengen.

VOS 2004/42/CE A/a 30 g/L (2010) < 1 g/L

Houdbaarheid en opslag 12 maanden in een originele gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren bij een 
temperatuur tussen 0°C en 35°C. Na gebruik, de verfemmer luchtdicht afsluiten.

Verpakking 5L - 12,5L

Classificatie
•  Natte schuurweerstand: 

Klasse 2 volgens EN 13.300
•  Reëel dekvermogen:  

> 99,5% met 2 lagen en 12 m2/L

•  Natte schuurweerstand: 
Klasse 1 volgens EN 13.300

•  Reëel dekvermogen:  
> 99,5% met 2 lagen en 12 m2/L
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*Safelife  past het voorzorgsprincipe toe op hormoonontregelende stoffen, 
allergenen, biociden en oplosmiddelen.**Safelife is een Vereniging zonder 
winstoogmerk volgens de Franse wet van 1901. Ze steunt consumptieproducten 
die het milieu en de gezondheid niet schaden door het voorzorgsbeginsel toe te 
passen op de ingrediënten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals 
hormoonontregelaars, biociden en oplosmiddelen. De experts die de Vereniging 
ondersteunen, stellen geactualiseerde lijsten op met de risicovolle ingrediënten 
die uitgesloten moeten worden. Meer informatie op www.safelife.org

ASSORTIMENT BINNENVERVEN ZONDER* ALLERGENEN

Safe Plus PURE
TECH



Het assortiment met professionele uitstraling, ideaal voor personen die allergisch of 
gevoelig zijn voor bepaalde stoffen.

GECERTIFICEERD DOOR SAFELIFE & ECOLABEL
Gezondheid en milieu

Deze non-profit organisatie beschikt over een comité van wetenschappelijke 
experts en stelt lijsten op met uitsluitingen van substanties die als risicovol worden 
beschouwd. Deze richtlijnen worden opgesteld aan de hand van lijsten en publicaties 
afkomstig van internationaal erkende experts. Safelife legt daarnaast beperkingen op 
voor het gebruik van bestanddelen zoals Vluchtige Organische Stoffen (VOS). 
Deze verfsoorten voldoen aan de standpunten van de experts van de vereniging 
Safelife. Ze bevatten geen ingrediënten die worden beschouwd als een risico voor 
de gezondheid.
› Meer informatie hierover: www.safe-life.org

Wat is het Ecolabel?
Het EU Ecolabel is het officiële Europese ecologische label, erkend door alle landen 
van de Europese Unie. Het label geeft aan welke producten beter zijn voor het 
milieu zonder aan kwaliteit in te boeten.

DE PURE TECH-TECHNOLOGIE
PURE TECH is de garantie voor een fabricageproces dat plaatsvindt  
in een perfect gesteriliseerde en PURE omgeving.

Dit procedé sluit de toevoeging uit van biociden, aanvullende 
oplosmiddelen of andere substanties die schadelijk zijn voor 
de gezondheid, en toch wordt een professionele verfkwaliteit 
gegarandeerd. 

PRESTATIES IN DIENST VAN DE GEZONDHEID
Wereldwijd lijdt naar schatting 50% van de bevolking aan ten minste één allergie. 

De chemische stoffen die steeds meer aanwezig zijn in onze alledaagse producten, verergeren 
allergieën en kunnen allerlei onaangename gevolgen hebben voor gevoelige personen.

Meer dan ooit is het dus belangrijk om in een gezonde omgeving te leven.

Voor veel fabrikanten is het een uitdaging geworden om een gezonde verf aan te bieden, die 
prestaties en aandacht voor gezondheid combineert. 

Classidur heeft daarom het assortiment Safe Plus ontwikkeld.

Deze hypoallergene verven van hoge kwaliteit (mat en zijdemat) zijn het resultaat van de knowhow 
van Classidur en van onze inspanningen om mensen die allergisch of gevoelig zijn voor bepaalde 
stoffen te beschermen.

Deze innovatie is mogelijk dankzij een fabricageproces dat speciaal is ontworpen om de toevoeging 
van potentieel gevaarlijke en allergene substanties tot een minimum te beperken.

ASSORTIMENT BINNENVERVEN ZONDER* ALLERGENEN

Safe Plus PURE
TECH

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

GEFABRICEERD IN EEN SCHONE  
EN GESTERILISEERDE OMGEVING

PURE
TECH

EEN ASSORTIMENT VOOR VAKSCHILDERS

GebruiksvriendelijkUitstekende  
dekkracht

Uitstekende witheid, 
niet vergelend

Goede mechanische 
weerstand en afwasbaar 

(zijdematte afwerking)
Ideaal voor mechanisch 

belaste oppervlakken

Zonder hormoonontregelaars, 
allergenen, biociden, extra 
oplosmiddelen en andere 

substanties die schadelijk zijn voor 
de gezondheid

INNOVATIEVE FORMULE

ZONDER
SCHADELIJKE BESTANDDELEN


