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ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie 
Matte isolerende binnenverf of basis van aromaatvrije oplosmiddelen met 
een uitstekend isolatievermogen.

Bindmiddel 
Speciale bindmidelen op polymerisaatharsbasis.

Eigenschappen 
• Uitstekend isolatievermogen
• Snelle uitharding
• Spatarme verwerking 
• Praktisch reukloos
• Niet vergelend
• Onverzeepbaar
• Schrobvast 
• Spanningsvrij

Toepassing 
Classidur Modern Plus2 kan zonder voorafgaande grondlaag aangebracht 
worden op vaste en droge ondergronden zoals gips, beton en mortel, alsook 
op ondergronden die bevuild zijn door nicotine, roet of droge waterkringen. 
Door zijn hoge schuurweerstand en zijn snel drogingsproces, is classidur 
modern plus bij uitstek geschikt als grond- en eindlaag. Classidur Modern 
Plus2 kan eveneens als absorptieregulerende grondverf gebruikt worden 
voordat er een dispersie/latex/acryl of synthetische struktuurverf aange-
bracht wordt. Classidur Modern Plus2 kan in deze toepassing niet als isole-
rende grondlaag beschouwd worden.

Classidur Modern Plus2 is in het bijzonder geschikt daar waar een reukloze 
verf vereist wordt.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit:  dikvloeibaar

Kleur :  Wit

Geur :  Praktisch reukloos

Houdbaarheid (20°C):  
Minstens 12 maanden in goed afgesloten bussen. Niet 
vorstgevoelig. Nooit velvorming.

Verpakking :  4 l - 10 l

  Deksel met zelfklevende veiligheidsband.

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

MEETRESULTATEN

Aspect :  volkomen mat   < 1.5

Soortelijk gewicht : 1,55 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte : 68 % gewicht (gemiddelde waarde)

Droogtijd bij 20°C :
• Stofdroog na ongeveer 1 uur
• Kleefvrij na ongeveer 3 uur
• Droog / uitgehard na ongeveer 24 uur

Schuurvastheid : klasse 1 na EN 13.300

AANBRENGING

Toestand van de ondergrond 
De ondergrond moet draagkrachtig, coherent en droog zijn.

Aanbrengingmiddelen 
Met verfkwast, roller (polyamid 12 mm), verfspuit (airless).

AIRLESS:

Verdunning: 0 toto 3% indien nodig 

Airless pomp met theoretisch debiet >= 3 l/min.

Filter: 100 mesh
Spuittip ≥ 517 (00,017 inch)
Spuitdruk: 160 - 200 bar
Opmerking: het spuitbeeld is 15 tot 20% smaller dan verwacht volgens 
spuittip. Dit is normaal voor dit product maar heeft verder geen invloed 
op de kwaliteit van het werk.

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

Reiniging van het gereedschap 

White-spirit / terpentine.

Aankleuren 
ClassiMix of geconcentreerde mengkleuren tot maximaal 3% (onder voorbe-
houd van voorafgaande verenigbaarheidstesten).

Verbruik  
10 - 12 m2 /  l (gemiddelde waarde)

Deze normen variëren naargelang het absorptievermogen van de ondergrond 
en de temperatuur.

Werkwijze 
1 a 2 lagen naargelang de toestand van de ondergrond. De 2de laag kan 12-24 
uur na de eerste laag aangebracht worden (gangbaar systeem) of direct na 
het mat worden van de eerste laag (na voorafgaande test). 

Opmerkingen 
• Voor het aanbrengen adviseren we niet verpakte voedingswaren te 

verwijderen,
• Tijdens het aanbrengen blijft een goede verluchting aangeraden,
• Na 12 uur droging kan men snel en zonder voorbehoud licht behang 

aanbrengen.
• Het schilderen van bijzondere ondergronden:  roestvrije metalen, glas, 

gegalvaniseerde platen kunnen rechtstreeks met Classidur Modern 
Plus2 behandeld worden, indien er geen uitzonderlijke omstandighe-
den aanwezig zijn (zoals vochtigheid, condenswater, mechanische 
belasting),

• Niet met aromatenhoudende verven overschilderen, risico voor 
omkeerbaarheid van de verf.

• Classidur Modern Plus2 is geen isolerende grondlaag. Goede absorp-
tie-regulator,

• Ook rechtstreeks op polystireen (styropor)

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com


