Alpha
Verspuitbare
matte
schrobvaste
binnenmuurverf

Alphacryl Easy Spray
●
Geschikt voor Spack,
licht zuigende en egale
ondergronden
●
Groot gemak:
voor zowel muren
als plafonds
●
Zeer geringe overspray
en nevelvorming
●
Uitstekende dekking

Teamwork met Sikkens

Alphacryl Easy Spray
Verspuitbare, goed
dekkende, matte muur- en
plafondverf voor binnen op
basis van acrylaatdispersie
Snel een perfect egaal mat
eindresultaat
Alphacryl Easy Spray is een
water-gedragen, schrobvaste, gladde
muurverf voor binnen. Speciaal ontwikkeld voor spuitapplicaties. Dit product
kan worden verwerkt met de bestaande airmix- en airless apparatuur.
Het is een kant-en-klaar product dat
perfect is ingesteld op viscositeit,
nevelvorming en vloeigedrag. Door
de geringe overspray en nevelvorming
is slechts beperkt afplakken nodig.
Alphacryl Easy Spray is zeer geschikt
voor zuigende en egale ondergronden

Algemene eigenschappen
• Uitstekende dekking;
• Mooie matheid;
• Zeer geschikt voor zuigende en
• egale ondergronden;
• Lange open tijd;
• Uitstekende vloeiing;
• Watergedragen;
• Geurarm; ruimten na spuiten direct
• te gebruiken;
• Schrobvast volgens DIN EN 13300,
• klasse 2;
• Zeer weinig overspray en
• nevelvorming;
• Kant-en-klaar product; perfect
• ingesteld voor spuitapplicatie;
• Geschikt voor zowel muren als
• plafonds.
Toepassing
Als zeer efficiënte afwerking van
binnenmuren en plafonds, in het
bijzonder voor repeterende
oppervlakken, renovatieprojecten,
nieuwbouw en utiliteitsbouw.
Zeer geschikt voor Spack.
Systeem
Eventueel voorbehandelen met Alpha
Muurfix, Alpha Fix, Alpha Aquafix of
Alpha Primer SF.
Afwerking: dekkend afwerken met
Alphacryl Easy Spray.

Technische eigenschappen
Glansgraad: zeer mat
Structuur: glad
Dichtheid: ca. 1,52 kg/dm3
Schrobvastheid: schrobvast volgens
DIN EN 13300, klasse 2
Afleveringsviscositeit: 55-60
dpa.s/20ºC
Vaste stofgehalte: ca. 33% vol.
Droging bij 20ºC/65% RV:
Stofdroog: na ca. 2 uur
Overschilderbaar: na 8 uur
Praktisch rendement: ca. 6 m²/l,
afhankelijk van applicatiemethode,
kwaliteit van de ondergrond en vorm
van het object.
Verpakking
Emmer van 10 liter.
Kleurassortiment
Wit en lichte kleuren van het Sikkens
4041 Color Concept.
Meer informatie
Voor documentatie over Alphacryl
Easy Spray en voor gerichte verftechnische adviezen kunt u zich wenden
tot uw Sikkens contactpersoon.
De technische documentatie van
Alphacryl Easy Spray is te vinden op
www.Sikkens.nl.

ALPHA
spuitapplicatie is Alphacryl Easy Spray
een zeer efficiënte oplossing voor

repeterend schilderwerk bij muren en
plafonds. Door middel van spuitap-

plicatie kan een dekkende laag in één
arbeidsgang worden aangebracht.

Alphacryl Easy Spray is verkrijgbaar in
wit en vrijwel alle lichte kleuren.

Verwerkingsmethode
Spuiten: (Airmix spray, Easy Spray)
Niet verdunnen met water.
Spuitdruk: ± 180 bar
Luchtondersteuningsdruk: ± 3-4 bar
Compressor luchtvoorraad: min. 6 L
Nozzle type aircoat 15-40 of 17-40;
Spuitopeningen 0,015/0,017 inch;
spuithoek 40°
Aircoat luchtkap: blauw
Pistoolfilter: geel (mesh 100).
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Verwerkingscondities
Verwerkingstemperatuur: min. 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.
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en geeft een egaal mat eindresultaat.
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