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OBECNÝ POPIS

Definice 
Matová barva určená pro renovace stěn a stropů v interiéru, na bázi 
rozpouštědel, s izolačními vlastnostmi, a ochranou proti plísním. 

Pojivo 
Polymerizované pryskyřice.

Vlastnosti :
• vynikající izolace nikotinových skvrn, skvrn od sazí a zaschlé vody.
• neznatelný zápach
• bez povrchového napětí
• rychlé vytvrzení
• vysoce matový vzhled
• Velice dobrá mechanické odolnost
• nežloutnoucí

Oblast použití 
Z důvodu specifických charakteristik lze classidur AF nanášet bez 
předchozí aplikace podkladové barvy na suchý, stejnolitý podklad bez výs-
kytu plísní, jako je sádra, beton, omítka a také na povrchy znečistěné nikoti-
nem, sazemi nebo vodou. 

Classidur AF je doporučován zejména pro: 
• potravinářské prostory
• restaurace
• řeznictví
• konzervárny
• sklepy
• chladírenské prostory
• průmyslové kuchyně
• jatka
• jídelny
• školní budovy
• šatny
• papírnictví atd.

V pekárnách nelze z důvodů obzvlášť vysoké vlhkosti nad pecemi vyloučit 
výskyt kondenzace. Podle našich zkušeností může tento jev způsobit 
zvýšené povrchové znečištění. 

CHARAKTERISTIKY PŘI DODÁNÍ

Odstín :  bílý 

Zápach:  slabá 

Skladování (20 °C): minimálně 12 měsíců v řádně uzavřeném obalu.
 Nevytváří škraloup.

Balení :  4 l - 12,5 l
VOC: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Vzhled : vysoce matový vzhled

Hustota : 1,39 (průměrná hodnota)

Sušina : 63 % (průměrná hodnota)

Sušení při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti 
• Nestírá se po cca 1 hodině.
• Nátěr suchý na dotek po cca 2 hodinách.
• Do hloubky proschlý po 24 hodinách.

APLIKACE

Stav podkladu 

Podklad musí být sjednocený, soudržný, čistý, suchý a zbavený plísní. 
Předem je třeba ošetřit podklad, na němž se vyskytuje plíseň pomocí vhod-
ného pro-  duktu (například: Classidur F-Kill).

Způsob nanášení 
Štětka, váleček (nekapající).

Ředění  
Jako ředidlo důrazně doporučujeme použít bezzápachový Classidur Dilutif 
(prostory je nicméně nutné řádně větrat). 

Čistění pomůcek 
Classidur Dilutif nebo white-spirit.

Použití barevných odstínů 
ClassiMix nebo univerzální koncentráty v množství až 2 % (je třeba provést 
test).

Minimální teplota při nanášení
+5 °C (teplota podkladu).

Vydatnost
6 až 7 m2/kg (9 až 11 m2/l) – tyto hodnoty se mohou měnit podle povahy, 
struktury a savosti podkladu.

Aplikační systémy
Nutná aplikace 2 vrstev. 

Poznámky: 
• po dobu nanášení a schnutí musí být místnost dobře větrána
• před aplikací a po dobu schnutí musí být potraviny přemístěny jinam
• nemíchejte s jinými výrobky
• vždy používejte čisté nástroje,
• zbytky nevylévejte do kanalizace
• likvidujte v souladu s platnými právními předpisy, nejlépe prostřednictvím 

sběrné služby nebo oprávněného podniku.

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