ALPHA
Watergedragen,
ademende
muurverf voor
buiten en binnen

a l p h a l o x a n
●
Sterk ademend en
waterdampdoorlatend
●
Regendicht
●
Mat en naturel uiterlijk
●
Op basis van acrylaatsiloxaan bindmiddel

Teamwork met Sikkens

Alphaloxan
Watergedragen, gladde
muurverf voor buiten en
binnen met een groot ademend vermogen en een zeer
mat uiterlijk op basis van
acrylaat-siloxaandispersie.
Decoratief ademende muurverf
Bij de afwerking van kostbare, kwetsbare monumenten zoals kerken, monumenten, oude huizen en nageïsoleerde
woningen zijn duurzame verfproducten
en smaakvolle kleuren essentieel.
Gepleisterde muren vragen bovendien
om muurverven die de vochthuishouding in de pleisterlaag niet verstoren. Alphaloxan is zo'n muurverf. Deze

Algemene eigenschappen
Sterk ademend en waterdampdoorlatend;
Regendicht;
Waterverdunbaar;
Mat en naturel uiterlijk;
Verwerkbaar met rolborstel en spuitapparatuur;
Op basis van acrylaat-siloxaandispersie.
Toepassing
Met name geschikt op ondergronden
waarop een maximaal waterdampdoorlatend systeem gewenst is, zoals
monumenten, kerken en nageïsoleerde
woningen.

kwaliteit van de ondergrond en vorm
van het object.
Verpakking
Emmer van 10 liter.
Kleurassortiment
Wit en alle kleuren van de Sikkens
Façade Collectie.
Meer informatie
Voor documentatie over Alphaloxan en
voor gerichte verftechnische adviezen
kunt u zich wenden tot uw Sikkens
contactpersoon. De technische documentatie van Alphaloxan is te vinden
op www.Sikkens.nl.

Systeem
Voorbehandeling: zonodig de ondergrond reinigen. Eventueel voorbehandelen met Alpha Aquafix.
Afwerking: afhankelijk van de ondergrond afwerken met één of twee lagen
Alphaloxan.
Verwerkingscondities
Verwerkingstemperatuur: min. 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.
Verwerkingsmethoden
Kwast, rolborstel:
0-5% verdunnen met water
Airless spray:
Max. 15% verdunnen met water
Spuitdruk: 160-180 bar
Spuitopening: 0,533-0,630 mm
(0,021-0,025 inch).

verf optimaal waterdampdoorlatend is
en tegelijkertijd regendicht. Bijzonder
geschikt dus voor een duurzame en
decoratieve gevel-afwerking.

Alphaloxan is prachtig fluweelachtig

mat, gemakkelijk te verwerken en blijft
langdurig onderhoudsvrij.

Technische eigenschappen
Glansgraad: mat fluweelachtig
Structuur: glad
Dichtheid: ca. 1,54 kg/dm3
Schrobvastheid: was- en schrobvast
volgens DIN 53778 w/s
Vaste stofgehalte: ca. 53 vol%
Droging bij 20ºC/65% RV:
Overschilderbaar: na 16 uur
Praktisch rendement: ca. 3-5 m²/l,
afhankelijk van applicatiemethode,
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