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OBECNÝ POPIS 

Definice
3 v 1: Izolačn-í  interiér/exteriér- podklad/povrchová úprava

Podkladová barva a satinovaný povrchový lak na bázi vody, izolační, pro 
interiéry i exteriéry. 

Pojivo 
Kationické pojivo na bázi vody

Vlastnosti:
• Novinka! Antiblokační složení
• Zachování elasticity 
•  Vynikající izolace skvrn (taniny ze dřeva, nikotin, saze, perfektně 

zaschlá voda* atd.) 
• nádherná roztékavost,
• vynikající odolnost vůči špatnému počasí,
• nežloutnoucí,
• rychleschnoucí,
• snadné nanášení,
• neznatelný zápach (použití v interiéru!).

Oblast použití
• Jako podkladový nátěr a/nebo povrchový lak na jakýkoliv soudržný 

podklad pro použití v interiéru i exteriéru (staré nátěry, neželezné kovy, 
zdivo, tvrdé plasty - po předběžném testu).

• Jako podkladový nátěr a/nebo povrchový lak na dřevěné 

CHARAKTERISTIKY PŘI DODÁNÍ 

Viskozita :  připraveno k použití 

Odstín:  bílý 

Zápach :  neznatelný

Skladování (20 °C) : 12 měsíců v dobře uzavřených nádobách  
  chráněných před mrazem a teplem

Balení :  1l - 2,5l - 5l - 10l

VOC:  2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l

Třída AFNOR:  skupina I, tř. 7b 2

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Vzhled : satinovaný 25 % (geometrie 60 °)

Hustota : 1,26 (průměrná hodnota)

Sušina :  50 % váhových (průměrná hodnota)

Sušení při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti 
• Suchý na omak po cca: 1 hodině 

• Dodržte dobu vysychání 4 až 6 hodin před aplikaci povrchové úpravy.

• Vytvrzení se postupně zvyšuje s časem a maximální je po 28 dnech!

• Dodržte vlhkost dřeva max. 15 %. - Max. 12 % pro tvarově a rozměrově 
stabilní dřevěné prvky.

Nízká teplota a vysoká vlhkost zpomalují vysychání.

Paropropustnost: třída 2 (průměr) podle ISO 1062-1

Vodopropustnost: cca. 3 (slabá) 

APLIKACE 

Stav podkladu
Podklad musí být suchý, sjednocený a připravený v souladu s požadavky 
správné technické praxe.

Příprava podkladu 
Pozinkovaný plech : umýt pomocí mycího přípravku a opláchnout
Hliník : odmastit, obrousit a opláchnout
Tvrdé plasty : předem vyzkoušet – obrousit Staré satinované nebo 
lesklé nátěry : ověřit přilnavost (mřížkový test) – obrousit
Dřevo/desky na bázi dřeva : obrousit 
Prášková barva : předem vyzkoušet – obrousit 

Způsob nanášení 
Štětka, váleček, pistole (airless)

Ředění: štětka, váleček: připraveno k použití.

Airless
Barvu lze aplikovat neředěnou pomocí zařízení Airless s teoretickým 
průtokem 3 l/min nebo vyšším.

Tryska:  0,015 - 0,019 stop  

Tlak:  180-200 barů  

Filtr:  60 Mesh 

Čistění pomůcek
Vodou ihned po použití. Aplikační pomůcky velice pozorně očistěte jak před 
aplikací, tak i po ní, Classidur 3 v 1 Satén není kompatibilní s jinými výrobky. 

Použití barevných odstínů
S ClassiMix až do 3 %. Vzhledem k tomu, že z důvodu dobrých izolačních 
vlastností byla použita speciální pojiva, může míchání Classidur 3 v 1 Satén. s 
jinými univerzálními barevnými odstíny riziko inkompatibility. Doporučuje se 
vždy provést předběžný test.

Minimální teplota při nanášení: +8°C (teplota podkladu)

Vydatnost
Pro optimální izolaci skvrn počítejte na hladkém povrchu s minimální 
spotřebou 7-9 m2/kg (9-11m2/l).

Aplikační systémy 
• V interiéru: 2 x Classidur 3 v 1 Satén 
• V exteriéru: 2-3 x Classidur 3 v 1 Satén

Remarques:
• nenanášejte přímo na železo nebo ocel 
• Nenanášejte na dřevo neošetřené přípravky proti hmyzu a plísním. 

Podklad předem impregnujte a preventivně ošetřete proti škůdcům 
(houbovým chorobám, hmyzu, atd.).

• Neaplikujte Classidur 3 v 1 Satén na popraskané, porušené a poškozené 
dřevo

• při dodání není Classidur 3 v 1 Satén kompatibilní s jinými produkty. 
Nemíchejte jej s disperzními nátěry, 

• vždy používejte čisté nástroje,
• ředění vodou má nepříznivý vliv na izolační schopnosti,
• u hladkých a problematických povrchů počítejte s aplikací jedné vrstvy 

Classidur Universal Primer Xtrem.

Seznamte se prosím s bezpečnostním listem na www.claessens.com 

* Z důvodu svého složení vyžaduje zaschlá voda zvláštní pozornost: počítejte s 
provedením předběžného testu nebo s izolací pomocí Classidur P-Rapid.
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