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OBECNÝ POPIS

Definice
Vnitřní nátěr matového vzhledu s izolačními vlastnostmi (stěny a stropy) na 
bázi rozpouštědel. 

Pojivo
Specifická pojiva na bázi polymerizovaných pryskyřic.

Vlastnosti:
• vynikající izolační vlastnosti 
• rychlé vytvrzení
• při izolaci nestříká 
• bezzápachová 
• nežloutnoucí
• nezmýdelnitelná 
• oděruodolná 
• bez povrchového napětí

Oblast použití 
Classidur Modern Plus2 lze aplikovat bez předchozího podkladu na soudržné 
a suché podklady jako je sádra, beton, malta, podklady znečištěné nikoti-
nem, sazemi nebo zaschlou vodou. Díky dobré oděruodolnosti a rychlému 
vytvrzování bude Classidur Modern Plus2 vyhovovat zejména jako podkladová 
a finální vrstva.

CHARAKTERISTIKY PŘI DODÁNÍ

Viskozita:  hladká

Odstín :   bílý

Zápach :  bezzápachová

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

Balení:   4l - 10l

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

Třída AFNOR:   skupina I, tř. 7b 1

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Vzhled:   Vysoce matový vzhled (lesk < 1,5 při 85 °) 

Hustota :   1,55 ± 0,20 kg/l (při 20 °C) 

Sušina :   68 ± 2 % váhových 

Sušení při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti 
• Nestírá se po cca 1 hodině 
• Nátěr suchý na dotek po cca 3 hodinách 
• Suchá/vytvrzená po 24 hodinách 

Odolnost vůči oděru za vlhka: třída 1 podle EN 13.300 

APLIKACE

Stav podkladu
Podklad musí být soudržný a suchý. 

Způsob nanášení 
Štětka, váleček (nekapající), pistole (airless)

Ředění 

Je důrazně doporučováno ředění za použití pachově neutrálního Classidur 
Dilutif (Dobré větrání prostor je však přesto nutné).

Airless

Ředění: 0 až 3 % pokud nutno 

Čerpadlo airless s jmenovitým průtokem min. 3 l/min.

 Filtr:  100 mesh

 Tryska: ≥ 517

 Tlak:  160-200 barů 

Poznámka: Šířka stříkaného pásu bude o 15 až 20 % užší, než očekávaná. 
To je normální a nijak se to neprojeví na kvalitě aplikace. 

Čistění pomůcek
White-spirit.

Použití barevných odstínů 
ClassiMix nebo univerzální koncentráty až do 3 % (pokud byly provedeny 
předběžné testy kompatibility).

Vydatnost 
7-8 m2/kg ou 10-12 m2/l (průměrná hodnota). Výnosnost se může měnit v 
závislosti na savosti a struktuře podkladu

Aplikační systémy 
1 až 2 vrstvy podle stavu podkladu. Druhou vrstvu lze aplikovat po 12–24 
hodinách nebo ihned po zaschnutí první. 

Poznámky 
• Před aplikací a schnutím přemístěte nezabalené potraviny,
• v průběhu aplikace důkladně větrejte,
• lepení lehkých tapet: po 12 hodinovém schnutí bez dalších omezení
• Classidur Modern Plus2 není bariérní nátěr, nemůže být použit jako izo-

lant před aplikací barev na bázi vody. Jako dobrý regulátor savosti 
podkladů lze Classidur Modern Plus2 při aplikaci na čistý podklad překrýt 
téměř jakýmikoliv vodou ředitelnými produkty pro povrchovou úpravu 
(disperze, syntetické omítky atd.),

• nepřekrývejte výrobky na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem aro-
matických látek: může dojít k rozmáčení,

• Classidur Modern Plus2 může být aplikován na neoxidované kovy, sklo, 
galvanizovaný plech, pokud se nejedná o použití za specifických pod-
mínek jako je vlhkost, výskyt kondenzace vody nebo možnost oděru, 
překrytí expandovaného polystyrenu je možné. 

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


