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ALgEmENE bESChRIjVINg 

Definition
Matte binnenmuurverf op basis van oplosmiddelen, spanningsvrij en 
isolerend. Wit, niet vergelend in afwezigheid van buitenlicht.

Samenstelling
Speciaal bindmiddel op basis van oliën en isoparaffine.
Het bindmiddel van Classidur CL5 is op basis van plantaardige oliën 
opgebouwt. Deze technologie wordt gekenmerkt, door een met de tijd 
afnemende geur. In gevoelige ruimtes, is aan Classidur Modern Plus of 
Classidur Aquaclassic Mat de voorkeur te geven.

Toepassingsgebied
Geschikt voor gebruik op gezonde en vaste ondergronden als gips, 
kalk, beton, mortel, hout, en veegvast en op vuile ondergronden 
(nicotine, roet, opgedroogde watervlekken…). Te gebruiken in ver-
luchte ruimten.

LEVERINgSEIgENSChAppEN

Pigment	 Titandioxyde (rutiel)

Verbruik		 ± 7-9 m2/l, volgens struktuur en zuigkracht 

 van de ondergrond.

Soortelijk	gewicht	:	 ± 1,52 

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

mEEtRESuLtAtEN

Drooggehalte:		 	 77% 

Verpakking	:		 	 12.5 l

Houdbaarheid:	 	 Minstens 1 jaar in goed gesloten bussen. 

  Het produkt is vorstvrij. 

Droogtijd	(20°C	-	relatieve	vochtigheid	<65%)	:
• Stofdroog  na ongeveer 2 uur
• handdroog na ongeveer 3 - 4 uur
• Totaal verhard na 3 weken 
• Overschilderbaar: zie werkwijze

Natte	schuurweerstand:	Klasse 2 volgens EN 13.300
Dekkracht:	Klasse 2 volgens EN 13.300
Waterdampdoorlatendheid:	Klasse 1

AANbRENgINg

Verdunner
Classidur verdunner tot maximum 2% om de waarden van de richtlijn 
2004/42/EU niet te overschrijden.

Behandeling	van	de	ondergrond
In normale omstandigheden overbodig voor vaste, droge en vetvrije 
ondergronden.

Aanbevolen	toepassingswijze
1-2 lagen Classidur CL5

Op	zuigende	oppervlakken		
Breng de tweede laag (indien nodig) de volgende dag aan of binnen de 
twee uren na het mat worden van de eerste laag.

Op	niet-zuigende	oppervlakken	
Eerste laag royaal aanbrengen en met een kortharige rol meteen effenen.

Opgelet	
•	 Classidur CL5 is niet geschikt voor bakkerijen, noch voor zeer vochtige 

ruimten met of zonder waterdamp.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.


