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Tento technický list s informacemi o našich výrobcích byl zpracován na základě našich nejlepších znalostí. Odpovídá nejnovějším poznatkům 
v technické oblasti a zkušenostem výrobce. S ohledem na množství podkladů a podmínek, v nichž je výrobek používán je však kupující/
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VŠEOBECNÝ POPIS 

Definice
Matová bílá barva na bázi rozpouštědel s izolačními vlastnostmi, pro 
použití v interiéru, bez povrchového napětí.

Pojivo 
Pojivo z rostlinných olejů. Pojivo výrobku Classidur CL5 je vytvořeno z 
rostlinných olejů. Tato technologie se vyznačuje tím, že postupem času 
pohlcuje zápach. V citlivých oblastech, je vhodné upřednostnit Classidur 
Renoclassic Mat nebo Classidur Modern Plus.

Pigment 
Oxid titaničitý (Rutil). 

Oblast použití
Může být nanášen na nenarušené a dobře přilnavé povrchy jako je 
sádra, beton, omítka, staré klihové barvy a také na znečištěné pod-
klady s nikotinem, sazemi a zaschlými vodními skvrnami.  Classidur 
CL5 se může použít na ocel s odpovídající protikorozní ochranou, 
neželezné kovy, pozinkované plechy nebo sklo, pokud není nutné 
dodržet žádné speciální podmínky (např. Vlhkost, kondenzovaná 
voda, mechanické zatížení…). Požívat v dobře větraných prostorách. 

CHARAKTERISTIKY PŘI DODÁNÍ

Viskozita : hustá 

Odstín : bílý

Skladování (20 °C) : 12 měsíců v řádně uzavřených obalech. 

Balení : 16 L

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

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Vzhled :   < 1,5 / 85o

Hustota :   1,59 (průměrná hodnota)

Sušina :   78% (průměrná hodnota)

Schnutí při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti
•  Doba schnutí: Zaschnutí proti prachu po cca 2 hodinách
• Suchý na dotek: po 3 - 4 hodinách
•  Úplné zaschnutí: Po cca 3 týdnech
•  Přetíratelnost: viz návod k použití

Otěruvzdornost: třída 2 dle EN 13.300

Kryvost: třída 2 dle EN 13.300

Paropropustnost: Třída 1

POUŽITÍ

Stav podkladu 
Podklad musí být suchý a soudržný.

Způsob nanášení 
Štětka, váleček, pistole (Airless).

Ředění
Dle nutnosti.

Airless 
Barvu lze aplikovat neředěnou pomocí zařízení Airless s jmenovitým 
průtokem min. 3 l/min. 

Tryska:  0,015-0,017 palce
Tlak:  180-200 barů
Filtr:  60 Mesh

Čištění pomůcek: Souprava terpentinu 

Použití barevných odstínů 
S ClassiMix nebo univerzální tónovací pasty v množství až 5 % (je třeba 
provést test). 

Vydatnost
7-9 m2/kg (9-11 m2/l) podle povahy, struktury a savosti podkladu.

Aplikační systém 
1-2 vrstvy Classidur CL5 

Na savý podklad 
Druhou vrstvu (v případě nutnosti) nanést další den nebo ihned po 
zmatnění první vrstvy.

Na nesavé podklady 
Aplikace dostatečně silné vrstvy a suchým válečkem rovnoměrně 
vyrovnat.

Poznámky 
• Classidur CL5 není určen pro oblast pekáren. Ve vlhkých prostorech 

se musí odstranit veškeré nesoudržné nebo znečištěné podklady.

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