
Alpha Elegance
TRANSPARANTE EMULSIE OP ACRYLAATBASIS EN GESELECTIONEERDE
PIGMENTEN WAARMEE EEN VERFIJND DECORATIEF EFFECT BEKOMEN WORDT
VOOR BINNEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Gemakkelijk aan te brengen.

– Laat toe op een snelle manier een parelmoereffect te bekomen voor b.v. een projectiescherm
(SCREENY).

Toepassing Op gladde en voorgeschilderde binnenmuren.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Omgevingstemperatuur: minimaal 8°C.

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%
Verwerking HVLP-spuitmachine met boven- of onderbeker.
Verdunning 20 à 30 % met water.
Reiniging van het gereedschap Water – Indien nodig een weinig detergent toevoegen.
Rendement Verdund produkt, praktisch ongeveer 10 m2/l per laag. Afhankelijk van de applicatiemethode en

de vorm van het object.
Droging bij 20°C/65% R.V 10 tot 15 minuten tussen de verschillende opeenvolgende spuitlagen.

Eigenschappen
Dichtheid Ca. 1 kg/dm3.
Vastestofgehalte 25-27%.
Glansgraad Typisch parelmoereffect.
Overschilderbaarheid De volgende vernevelde spuitlaag kan na 10 tot 15 minuten aangebracht worden.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS) EU grenswaarde voor dit product (catA/l) : 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l

VOS.

Levering
Verpakking 2,5 l
Kleur Madreperla = parelmoer.
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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.
Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/
ontvetten en gronden met een aangepaste primer.
Schuren en ontstoffen.
 
Geschilderde ondergronden
Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en
goed mat schuren.
Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/
ontvetten en gronden met eenaangepaste primer.
Schuren en ontstoffen.
SCREENY
Eén of twee lagen Alphatex SF in de gepaste kleur aanbrengen.
Na droging afspuiten met ALPHA ELEGANCE MADREPERLA.
– 20 tot 30 % verdunnen met water.
– HVLP-spuitmachine met onder- of bovenbeker en naald 1,8.
– werken met verschillende opeenvolgende gekruiste vernevelde spuitlagen. Houd voldoende

afstand van het te spuiten oppervlak.
– 10 tot 15 minuten laten drogen tussen de verschillende lagen.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


