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ALGEMENE BESCHRIJVING

Isolerende grondlaag 

CLASSIDUR P-RAPID in busverpakking

Definitie 
Isolerende grondlaag op basis van oplosmiddelen, voor binnen- en bui-
ten.

Bindmiddel 
Bindmiddel op basis van acrylaten.

Eigenschappen 
• Uitstekende isolerende hechtgrondlaag tegen

• Nicotine
• Houttanine
• Roet
• Roestvlekken (spijkerkoppen)
• Alle normale vlekken in de bouwsector

• Mag overgeschilderd worden met alle gangbare watergedragen (dis-
persieverven, watergedragen lakverven) één component afwerking-
systemen.

Toepassing 
Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Kan zonder andere grond-
laag op ondergronden zoals gips, hout of op alle soorten oude maar 
draagkrachtige verflagen aangebracht worden en mag overgeschilderd 
worden met alle gangbare watergedragen één component afwerking-
systemen.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN
Viscositeit :   Gebruiksklaar

Kleur :   Wit

Reuk :   Zwak

Houdbaarheid (20°C): mintens 12 maanden in onaangebroken verpakkingen

Verpakking :   0,75l et 5l

VOS:  2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l

MEETRESULTATEN
Aspect :   Mat

Soortelijk gewicht : 1,23 (gemiddelde waarde)

Droogtijd (20° C - relatieve vochtigheid <80 %): 
• Stofdroog:   30 min.
• Kleefvrij:  na 60 min.
• Overschilderbaar:  na ongeveer 3 uur

Een lage temperatuur en een hoge vochtigheidsgraad vertragen het 
drogingproces.

VERWERKING

Staat van de ondergrond 
De ondergrond moet draagkrachtig en droog zijn. Niet op veegvast aan-
brengen.

Aanbrengingmiddelen  Met kwast/borstel, roller

Verdunning   Geen

Reiniging van het gereedschap 
Met White Spirit (Terpentine) onmiddellijk na gebruik.

Minimale verwerkingstemperatuur 
+ 8° C (temperatuur van de ondergrond)

Verbruik    ± 6 m2/l

Werkwijze 
1-2 x CLASSIDUR P-RAPID
1-2 x afwerkinglaag naar keuze (één component afwerkingsystemen).
CLASSIDUR P-RAPID moet overschilderd worden (risico op verge-
ling). Bij ernstige vlekken, kan het aanbrengen van 2 lagen CLASSI-
DUR P-RAPID nodig zijn.

Opmerkingen
• Onbehandeld hout buiten altijd voorbehandelen met een geschikt 

impregneermiddel.
• Het aanbrengen van zwaar behang en het gebruik van vinyllijmen zijn 

niet aan te raden.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

CLASSIDUR P-RAPID spray

Definitie 
Gepigmenteerde isolerende grondlaag voor binnen- en buitengebruik. 
Isoleert vlekken. 

Samenstelling 
Polimerisaathars, titaandioxide, vulstof, alcohol, additieven. 

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN
Kleur :  Wit

Reuk :  Zwak

Verpakking :  In spray van 400 ml

Droogtijd (20° C - relatieve vochtigheid <80 %): 
• Stofdroog : 12 min. 
• Droog bij aanraking: na ongeveer 20 min
• Overschilderbaar : na ongeveer 45 min

Een lage temperatuur, een hoge vochtigheidsgraad en de dikte van de 
aangebrachte laag vertragen het drogingproces.

Opmerkingen
• Het aanbrengen van zwaar behang en het gebruik van vinyllijmen zijn 

niet aan te raden.

Aanbrengingmiddelen 
Raadpleeg het etiket.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddelhoudende 
verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere situaties waarbij 
een ontheffing tijdig aangevraagd en toegekend werd. Gebruik de geschikte PBM ’s.


