
Alpha Aquafix Opaque
WATERVERDUNBARE DEKKENDE GRONDLAAG MET ZEER GOEDE HECHTING
OP BASIS VAN ACRYLAAT-COPOLYMEER DISPERSIE VOOR BINNEN EN BUITEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Dekkende grondlaag.

– Uitstekende hechting op onbehandelde ondergronden.
– Onverzeepbaar.
– Waterdampdoorlatend.
– Overschilderbaar met dispersiemuurverven.
– Bevat een fijne korrel.

Toepassing Het voorbehandelen van met muurverf af te werken onbehandelde ondergronden, teneinde een
goede hechting en dekkracht te verkrijgen.
Grondlaag voor coherente, gladde ondergronden, zoals gladde beton, gipskartonplaten, klinkers
en kalkzandsteen.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Omgevings-, ondergrond- en verftemperatuur: 5-30°C.

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerking Borstel, rol.
Verdunning Gebruiksklaar.

Op sterk absorberende ondergronden verdunnen met 10% water.
Reiniging gereedschap Met water.
Rendement Praktisch: 4 – 6 m²/l.

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het
object.
Voor een exacte bepaling van het verbruik verdient het aanbeveling een proefvlak aan te
brengen.

Droging bij 20°C/65% R.V. Overschilderbaar na 6 uur met dispersiemuurverven.

Eigenschappen
Dichtheid ca. 1,44 kg/dm3

Hechting Op een schone en droge ondergrond is de hechting uitstekend.
Overschilderbaarheid Enkel met dispersiemuurverven.
Alkalivastheid Alpha Aquafix Opaque is onverzeepbaar.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/h) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l

VOS.

Levering
Verpakking 5 en 10 liter.
Kleur Wit.

Aan te kleuren met max. 5% universele pigmentpasta.
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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 Onbehandelde ondergronden
De ondergrond dient winddroog te zijn.
Vuil, vet, mos, schimmels, algen, e.d. verwijderen.
Vervolgens Alpha Aquafix Opaque (op sterk zuigende ondergronden verdunnen met 10% water)
aanbrengen.
Na droging overschilderen met 1 of 2 lagen dispersiemuurverf.

Opmerking
Verpoederde oude verflagen behandelen met Alpha Fix of Alpha Aquafix.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


