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Classidur,
voor succes geprogrammeerd

+41 21 637 17 17
www.claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
1020 Renens – Switzerland

Voor uitgebreide informatie, 
zie technische - en 
veiligheidsinformatiebladen 
op www.claessens.com



Developed by

Watergedragen verf voor binnen 
Vlekkenisolatie vanaf de eerste laag 
Voor een opmerkelijke afwerking



Verffilm

Ondergrond

Vlekkenisolatie
–  Geen migratie
– Worden niet opgelost
– Geen vlekkendoorslag

Nieuw!
Opmerkelijke afwerking
– Aanzetvrij
– Mogelijkheid om bij te   
 werken
– Natte schuurweerstand Kl. 1

Nieuw!
Universele kleuren
– Basis wit voor pasteltinten    
 (PA)
– Basis medium (ME)
– Basis transparant (TR)

Uitstekende hechting
Dankzij de positief 
elektrisch geladen � lm

Aard van de vlek
Mineraal en organisch

Hybrid Cationic Technology™  
de nieuwe generatie
in kationische formulering

De Hybrid Cationic Technology™ 
is een ongekende technologische 
vooruitgang, ontwikkeld door Vernis 
Claessens.
Het betreft een revolutionair productieproces die de 
kationische technologie met de hoogste kwaliteit in verf 
combineert en tevens de compatibiliteit met universele 
mengkleuren brengt.

Dankzij deze ontwikkeling is Classidur RenoPerfect een 
concentraat van wat Vernis Claessens als geen ander 
kan bieden. RenoPerfect is de excellentie voor een 
watergedragen matte binnenrenovatieverf voor muren 
en plafonds.

1. Isolatie van droge gangbare vlekken
 Vanaf de eerste laag (bv. waterkringen, nicotine).

2. Hoogwaardige afwerking

3. Aanpassing aan de universele mengkleuren
Ook voor felle kleuren. RenoPerfect vertoont geen gekende 
onverenigbaarheid met gangbare kleurmengsystemen op 
de markt, waardoor de voordelen van de kationische 
formulering ook voor kleur toegankelijk worden.

4. Tijdbeheer
Indien een 2de laag nodig is, kan men deze aanbrengen 
zodra de 1ste eerste laag mat is, waardoor de tijd op het 
werk aanzienlijk korter wordt.



• Vlekkenisolatie vanaf de eerste laag:
 ideaal voor renovatiewerken

– Minerale vlekken: doorgedroogde waterkringen
– Houttanines
– Koolstofvlekken: roet, bruinverkleuring, nicotine,  
 rookaanslag

• Hoogwaardige afwerking
– Aanzetvrij zelfs bij strijklicht en op grote oppervlakken
– Lange open tijd van de ver�  lm, geschikt voor het  
 schilderen van grote oppervlakken
– Makkelijk bij te werken
– Zeer goede vloei
– Diepe matte afwerking
– Stralend wit

• Universele menkleuren en felle kleuren
Basis wit, medium en transparant

• Tijdbeheer
tweede laag na het mat worden van de eerste laag
(temperatuur en luchtvochtigheid zijn hierbij bepalend)

• klasse 1 EN 13 300
Uitstekende natte schuurweerstand

• VOS < 1g/liter

• Gebruiksvriendelijk (kwast (borstel), verfrol, airless)

• Spanningsvrij

• Hecht op verschillende zuigende ondergronden
(ook op pleisterwerk)

zert i ziert du rch                  cert i é par

   w
ww.stiftungfarbe.org   

  Schw
eizer Stiftung Farbe                 Fondatio

n Suiss
e 

Cou
le

ur

RenoPerfect Mat: een perfecte afwerking, vlekisolerend
en in universele kleuren

✓ Schrobvast
✓ Aanzetvrij
✓ Reukloos
✓ Spanningsvrij
✓ Niet vergelend
✓ Vlekkenisolatie 

Voor het eerst, 
een Hybrid Cationic TechnologyTM verf in felle 
kleuren en universele tinten aankleurbaar

RenoPerfect Mat is in drie basissen 
beschikbaar (wit,  medium en 
transparant) waarmee men talloze 
kleuren kan bereiken. RenoPerfect 
Mat: een opmerkelijke afwerking, 
vlekkenisolatie en universeel aan te 
kleuren

1. Witte basis
2. Medium basis
3. Transparante basis
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