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ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie
Witte, matte, isolerende, oplosmiddelhoudend een spanningsvrije renova-
tieverf voor binnenmuren- en plafonds.

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

Eigenschappen
• Uitstekend isolatievermogen (nicotine, gedroogde waterkringen, roet-

vlekken…)
• Absoluut matte afwerking zonder aanzetten
• Te verwaarlozen vergeling
• Gebruiksvriendelijk en tijdbesparend
• Spanningsvrij
• Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid

Toepassing
Schilderen van plafonds en muren in de renovatie. Kan zonder vooraf-
gaande grondlaag op droge ondergronden aangebracht worden: o.a. 
gips, mortel, kalk of poederende ondergronden. Kan zonder voorafgaande 
reiniging op veegvast (lijmverven) of op ondergronden die door nico-
tine, roet of gedroogde waterkringen bevuild zijn worden aangebracht.  
Classidur Goldenclassic is bijzonder geschikt voor kwaliteitswerk in de 
renovatie.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit:  gebruiksklaar

Kleur:   wit

Houdbaarheid (20°C): Minstens 12 maanden in goed afgesloten bussen.

Verpakking:   0,75l - 2,5l - 4l - 10l - 15l - 20kg

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

MEETRESULTATEN 

Aspect:  volkomen mat (minder dan 1,5% glansgraad bij een 
   hoek van 85°) - zonder aanzetten

Soortelijk gewicht: 1,52 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte: 77% in gewicht (gemiddelde waarde)

Droogtijd: 

• Stofdroog na ongeveer 2 uur
• Uitharding na ongeveer 3 weken
• Overschilderbaar: zie werkwijze

Dekkracht: klasse 2 voor 9m2/l
Waterdampdoorlatendheid: klasse 1 volgens ISO 1062-1
Schuurvastheid :  klasse 2 na EN 13.300

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verwerkingsmethoden
verfkwast, roller, verfspuit

Verdunning
Het is sterk aangeraden met de reukarme Classidur Verdunning te verdun-
nen. De ruimtes goed verluchten tijdens de schilderwerken.

Verfspuit (airless)
onverdund indien met airless pomp met theoretisch debiet >= 3  l/min

 Opening: 0,015 - 0,017 inch
 Druk: 180 - 200 bar
 Filter: 60 Mesh

Toestand van de ondergrond
de ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn

Reiniging van het gereedschap: terpentine (White-Spirit).

Aankleuren
ClassiMix of geconcentreerde mengkleuren tot maximaal 5% (onder voor-
behoud van voorafgaande verenigbaarheidstesten).

Verbruik:
9-11 m2/l (7-9 m2/kg) volgens de aard, de structuur en het absorptievermo-
gen van de ondergrond.

Werkwijze:
1 à 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond. 

Aanbevelingen voor de 2de laag:

• Op zuigende oppervlakken: Een laag gevolgd door een tweede binnen 2 
uur na het mat worden van de eerste laag of de tweede laag de volgende 
dag.

• Op niet-zuigende oppervlakken: Eerste laag royaal aanbrengen (niet meer 
dan 8 m2/l of 7 m2/kg), de rol uitspoelen en onmiddellijk daarna kruisen.

Opmerkingen:
• Classidur Goldenclassic wordt bij voorkeur aangebracht met een spatvrije 

verfroller,
• Plakken van licht behang indien de bovenant van de muur vers geschil-

derd werd met Classidur Goldenclassic: - de speciale Metylanlijm® van 
Henkel of een soortgelijke lijm gebruiken indien het behang reeds na 8 
uur geplaatst moet worden; - na een droogtijd van 12 à 24 uur voldoen 
normaliter ook de cellulose lijmen,

• Het aanbrengen van zwaar behang en het gebruik van vinyllijmen zijn niet 
aan te raden,

• Classidur Goldenclassic wordt niet aanbevolen voor gebruik in vochtige 
ruimten. Gebruik liever Classidur Modern Plus of Classidur AF indien de 
plaatselijke wetgeving dit toelaat,

• Ook geëxpandeerd polystyreen  kan probleemloos geschilderd worden,
• Classidur Goldenclassic heeft een isolerende werking op zichzelf maar is 

geen isoleermiddel voor andere afwerkingen,
• Tijdens het schilderen en het drogen van de verf geen onverpakte levens-

middelen in dezelfde ruimte bewaren.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com 


