
Dit technische documentatieblad bevat informatie over onze producten en is naar onze beste kennis opgesteld. Het komt overeen met de meest recente 
technische bevindingen en met de ervaring van de fabrikant. Niettemin dient de koper/gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden 
en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften, 
zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de stan-
daardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Dit technische documentatieblad heeft een louter informatieve functie en verbindt geen specifieke 
rechten, fundamentele verplichtingen of andere bijkomstigheden aan de verkoopsovereenkomst. Ieder nieuw documentatieblad vervangt het huidige 
document. De meest recente versie van deze technische informatie bevindt zich op www.claessens.com

© 2018 VERNIS CLAESSENS SA, Switzerland  - v5

ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie
matte oplosmiddelhoudende, isolerende verf voor binnen waarvan de verf-
film tegen schimmelaangroei beschermd is.

Bindmiddel
Polymerisaathars

Eigenschappen
• uitstekende isolatie van nicotine-, roetvlekken en waterkringen
• reukarm
• spanningsvrij
• snelle verharding
• absolut matte afwerking
• zeer goede mechanische weerstand
• vergeelt niet

Toepassing
dankzij zijn specifieke eigenschappen, kan Classidur AF zonder voorafgaande 
grondlaag aangebracht worden op vaste, droge en schimmelvrije onder-
gronden zoals gips, beton en mortel, alsook op oppervlakken die bevuild 
zijn met nicotine-, roetvlekken of waterkringen.

Classidur AF wordt speciaal aangeraden voor :

• voedingsruimten
• brouwerijen
• slagerijen
• slachterijen
• kelders
• koelkamers
• kantines
• schoolgebouwen
• kleedkamers
• industriële keukens
In bakkerijen, vanwege de hoge luchtvochtigheit boven de ovens, moet 
met het vormen van kondenswater gerekend worden. Gezien onze 
ervaring, kann dit verschijnsel een snelle vervuiling van de oppervlak-
ken tot gevolg hebben.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Kleur : wit

Reuk : zwak

Houdbaarheid (20°C):

Minstens 12 maanden in goed afgesloten bussen geen velvorming.

Verpakking : 4 l - 12,5 l

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

MEETRESULTATEN

Glansgraad : volkomen mat

Soortelijk gewicht : 1,39 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte : 63 %

Droging (bij 20oC en een R.V. <65 %):
• stofdroog na ongeveer 1 uur
• kleefvrij na ongeveer 2 uur
• doorgedroogd na ongeveer 24 uur. 

 

AANBRENGING

Staat van de ondergrond
de ondergrond moet samenhangend, draagkrachtig, droog en schimmelvrij 
zijn. In geval van schimmel, moet de ondergrond behandeld worden met 
een gepast preparaat.

Aanbrengingsmiddelen
kwast / borstel, spatvrije roller

Verdunning
Het is sterk aangeraden met de reukarme Classidur Verdunning te verdunnen. 
De ruimtes goed verluchten tijdens de schilderwerken.

Reiniging van het gereedschap
met Classidur Verdunning of met white-spirit (Terpentine).

Aankleuren
Classimix of geconcentreerde mengkleuren tot maximaal 2% (onder voorbe-
houd van voorafgaande verenigbaarheidstesten).

Minimale verwerkingstemperatuur
+ 5°C (temperatuur van de ondergrond)

Verbruik
9-11 m2 / l – deze waarden zijn afhankelijk van de structuur en van de 
zuigkracht van de ondergrond.

Werkwijze
Classidur AF altijd in twee lagen aanbrengen.

Opmerkingen
• goed verluchten tijdens het aanbrengen van de verf,
• bestaande schimmelvorming altijd zorgvuldig behandelen en wassen 

voor de schilderwerken,
• Verwijder verpakte voedingsmiddelen voor het aanbrengen en tijdens het 

drogings-proces,
• Plaats goed ventileren gedurende de verwerking en de droging,
• Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt 

brengen.
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