ALGEMENE BESCHRIJVING

AANBRENGING

Verf tegen zoutuitbloedingen

Toestand van de ondergrond
De ondergrond moet schoon zijn (vrij van vet, verfresten en zoutuitbloedingen) en tot verzadiging geïmpregneerd met Classidur H-Fix.

Definitie
Classidur H-Salt is een oplosmiddelhoudende verf voor binnen –en buitenmuren die op iedere ondergrond kan worden aangebracht, die vooraf werd
behandeld met
Classidur H-Fix-impregneermiddel, waarvan de belangrijkste eigenschap er
in bestaat de behandelde oppervlakken waterdicht te maken om de nadelige effecten van de aanwezigheid van water in de muren te vermijden. Classidur H-Salt verwijdert het vocht niet uit de muren, maar vermijdt op de
behandelde plekken dat het tot aan de oppervlakte kan doordringen (zie
werkwijze).
Bindmiddel
Bindmiddel op basis van polymerisaathars met toevoeging van Portlandcement.
Eigenschappen
• Uitstekende hechting, zelfs op vochtige ondergronden.
• Waterdicht.
• Verhindert de gevolgen van vocht in de muren (zoutuitbloedingen).
• Vergeelt niet.
• Onverzeepbaar.
• De verffilm heeft een uitstekende weerstand tegen nieuwe schimmelaangroei.
• Zeer goede mechanische weerstaand.
Toepassing
Overal, in combinatie met Classidur H-Fix, waar sprake is van capillaire opstijgingen (niet aanbevolen bij aanwezigheid van water onder druk). Principe
van verticale waterdichting :
•
•
•
•

kelders
funderingen
grondmuren
zuiveringsstations, enz.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Aanbrengingsmiddelen
Kwast, roller
Verdunning
Klaar voor gebruik. Indien nodig met reukloze Classidur Dilutif.
Reiniging van het gereedschap
White-spirit / Terpentine onmiddellijk na gebruik.
Aankleuren
Met alkalibestendige universele mengkleuren (max. 2 %)
Minimale verwerkingstemperatuur
+ 8° C
Verbruik
2 m2 / l (voor 2 lagen). De doeltreffendheid van Classidur H-Fix is evenredig
met de laagdikte.
Werkwijze
1 x Classidur H-Fix (raadpleeg de technische documentatieblad), 2 x
Classidur H-Salt
• Nooit andere grondlagen aanbrengen dan Classidur H-Fix,
• Classidur H-Salt kan worden over-childerd met onverzeepbare en waterdamp-doorlatende producten. Gebruik bij voorkeur een matte afwerkingslaag (Classidur Aquasil Mat).
Opmerkingen
• Verfspatten in de ogen of op de huid onmiddellijk verwijderen met water.
Zorg voor voldoende verluchting,
• De veiligheidsmaatregelen op het veiligheidsfiche dienen strikt gerespecteerd te worden.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

Viscositeit :		 dik
Kleur :		wit
Geur :		zwak
Houdbaarheid (20°C):
Minstens 12 maanden in onaangebroken verpakking.
Verpakking :		

5l

VOS:		

2004/42/CE A/i 500 g/l (2010) <500 g/l

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Glansgraad :		

mat

Soortelijk gewicht : 1,4 (gemiddelde waarde)
Vaste stofgehalte :

66% (gemiddelde waarde)

Droogtijd
stofdroog na 3-5 uur, overschilderbaar na 12 uur

Dit technische documentatieblad bevat informatie over onze producten en is naar onze beste kennis opgesteld. Het komt overeen met de
meest recente technische bevindingen en met de ervaring van de fabrikant. Niettemin dient de koper/gebruiker, rekening houdend met de vele
mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige
en professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen
garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Dit technische documentatieblad heeft een
louter informatieve functie en verbindt geen specifieke rechten, fundamentele verplichtingen of andere bijkomstigheden aan de verkoopsovereenkomst. Ieder nieuw documentatieblad vervangt het huidige document. De meest recente versie van deze technische informatie bevindt
zich op www.claessens.com
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