
Uw matte verf
mooi, makkelijk en snel

technisch 
documentieblad

EIGENSCHAPPEN VAN DE DROGE VERFFILM
Kalkmat en aanzetvrij

Zeer hoge dampdoorlaatbaarheid

Stralend wit en niet vergelend

Spanningsvrij

Uitstekende hechting, ook op pleister, pleisterplaten en gipskarton

DE MATTE VERF MET EEN 
MAXIMAAL DEKVERMOGEN
Versterkt met siloxaan

TOEPASSING
Binnenmuurverf. Kan zonder grondlaag op diverse muren en plafonds aange-
bracht worden.

EIGENSCHAPPEN BIJ DE VERWERKING
Uitzonderlijk dekvermogen (klasse 1 volgens EN 13.300 norm)

Reukloos

Zeer competitief

Zonder grondlaag noch fixeermiddel, zelfs op zuigende ondergronden

* Meer informatie op www.claessens.com

DE MATTE VERF MET EEN 
MAXIMAAL DEKVERMOGEN

Versterkt met siloxaan

Uitzonderlijk dekvermogen
Dankzij een uitzonderlijk dekvermogen is Classidur Aquasil Mat de ideale verf 
voor uw projecten (klasse 1 voor 120 ml/m2 volgens norm EN 13.300).

Tot 30% verdunbaar
Dankzij een bijzondere formulering kan Classidur Aquasil Mat tot 30 % met 
water verdund worden indien airless verspoten, met behoud van een goed 
dekvermogen. Tot 20% verdund voor gebruik met roller of kwast/borstel. Een 
aanzienlijke besparing !

Rechtsteeks op iedere minerale ondergrond
Dankzij het gebruik van een microfijn bindmiddel, en na verdunning met water, 
hecht Classidur Aquasil Mat perfect en zonder grondlaag op gipskartonplaten, 
gipswanden en -plafonds, zelfs gepolijst. (Bevestigd door LPM laboratorium 
voor analyse en testen van materialen). Door het behoud van een zeer hoge 
waterdampdoorlatendheid kan vers pleisterwerk sneller geschilderd worden dan 
met een normale dispersieverf. 

Aanzetvrij
Classidur Aquasil Mat is totaal mat en heeft een zeer fijne structuur waardoor 
zelfs bij strijklicht een mooi resultaat geleverd wordt.

*

Classidur Gebruikelijke
Aquasil Mat  dispersieverf



Matte verf met een 
maximaal dekvermogen
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DE ULTRADEKKENDE  
ZIJDEMATTE VERF
Versterkt met siloxaan

EIGENSCHAPPEN VAN DE DROGE VERFFILM
Zeer wit

Spanningsvrij

Weinig vuilaanhechtend

Schrobvast en krasvast

Onderhoudsvriendelijk

TOEPASSING
Direct (zonder grondlaag) op gipskartonplaten en ideaal voor glasweefsel. Als 
onderhoudsvriendelijke en krasbestendige verf.

EIGENSCHAPPEN BIJ DE VERWERKING
Uiterst hoge dekkracht

Uiterst regelmatige glansgraad

Zeer goede hechting

Reukloos

Zeer gebruiksvriendelijk

DE ULTRADEKKENDE 
ZIJDEMATTE VERF

Versterkt met siloxaan

Rechtstreeks op gipskarton

Opmerkelijke dekkracht

Krasbestendig en niet thermoplastisch

Kosteffectief

Classidur Aquasil Velours wordt zonder grondlaag in 2 lagen op gipskarton 
aangebracht.

• perfecte dekkracht
• betrouwbare hechting*
• egaal en regelmatig uitzicht, zijdeglanzende afwerking

In tegenstelling tot traditionele zijdeglanzende muurverven bereikt Classidur 
Aquasil Velours een opmerkelijke dekkracht dankzij een unieke formulering.

Classidur Aquasil Velours is niet alleen wasbaar en reinigbaar (klasse 1 vol-
gens EN 13.300) maar tevens zeer schrobvast en krasbestendig (geen zichtbare 
aantasting bij gebruikelijke mechanische belasting). En toch blijft de verflaag 
spanningsvrij. Classidur Aquasil Velours krakeleert niet op gestructureerde 
muurbekleding (microbarstjes). Deze verf is minder thermoplastisch dan ge-
bruikelijke zijdeglansverven voor dezelfde toepassingen.

Dank zij een hoog dekkend vermogen wordt Classidur Aquasil Velours in 2 
lagen aangebracht, niet meer.

• één enkel product volstaat*
• tot 10 % verdunning bij de eerste laag
• hoog uitstrijkvermogen van 10 - 12 m2/liter
• op gangbare ondergronden zoals oude verflagen, glasweefsel, te schilderen 

muurbekleding...
* op onbehandelde minerale ondergronden (gips, pleistertegels…), een eerste laag verdunde Classidur Aquasil Mat of een
 fixeermiddel aanbrengen.

*

* 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


