
Alphacryl Plafond
WATERVERDUNBARE PLAFONDVERF OP BASIS VAN ACRYLAAT-COPLYMEER
DISPERSIE VOOR BINNEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Heeft een egaal totaal mat uitzicht.

– Hoge witheid.
– Zeer gemakkelijk te verwerken.
– Hoge dekkracht.
– Waterdampdoorlaatbaar.
– Glad oppervlak.
– Niet vergelend.
– Lange open tijd.

Toepassing Speciaal bedoeld voor plafonds in pleisterwerk, beton enz. Ook op goed hechtende, gereinigde
oude lagen. Glanzende lagen vooraf materen.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Minimaal 5°C.
Verwerking Borstel, rol, airless spray.
Spuitgegevens bij 20°C Airless spray : Druk tussen 160 - 180 bar; opening 0,015 - 0,017 inch.
Reiniging van het gereedschap Water.
Droging bij 20°C/65% R.V Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na 4 - 5 uur.
Rendement Gemiddeld theoretisch rendement : 9 - 11 m2/l, afhankelijk van de applicatiemethode, -

materiaal, van de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Nauwkeurig rendement
te bepalen op een proefvlak.

Eigenschappen
Dichtheid Wit : Ca. 1,30 - 1,45 kg/dm3.
Vaste stof gehalte 50-52 gew.% = 33-34 vol.%.
Glansgraad Totaal mat.
Dekkracht Klasse 2 volgens DIN EN 13300
Wasbaarheid Klasse 3 volgens DIN EN 13300
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
 Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30 g/l (2010).Dit product bevat maximaal 1 g/l

VOS.

Levering
Verpakking 5 - 10 liter
Kleur Wit en vrijwel alle pastelkleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".
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De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer
aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze
beoordeling vallen.
 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00

Werkwijze Nieuwe, ongeschilderde ondergronden
Gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.
Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen.
Grondig ontstoffen.
De ondergronden ontdoen van vuil, vet, stof, e.d.
Geheel fixeren met een laag verdunde (10% water) Alphacryl Primer. Bij minder poreuze
ondergronden kan het verdunningspercentage oplopen tot max. 20%.
16 uur laten drogen.
Voorschilderen met een laag onverdunde Alphacryl Primer.
16 uur laten drogen.
Afwerken met 1 laag Alphacryl Plafond.
Geschilderde ondergronden
Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en
goed mat schuren.
Eventuele gebreken bijwerken.
Geheel voorbehandelen met Alphacryl Primer.
16 uur laten drogen.
Afwerken met 1 laag Alphacryl Plafond.

Opmerkingen Oude olie- en alkydharsverven in vochtige ruimten zoals keukens, badkamers en doucheruimten,
niet met Alphacryl Plafond overschilderen.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


