Alpha Supraliet
MATTE MINERALE BUITENMUURVERF OP BASIS VAN POLY-SILIKAAT EN
LICHTECHTE ANORGANISCHE PIGMENTEN.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen

Toepassing

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden
Verwerking
Applicatiegegevens
Reiniging gereedschap
Rendement
Droging bij 20°C/65 % R.V.
Eigenschappen
Dichtheid
Vaste stof gehalte
Glansgraad
Opslag omstandigheden
Vluchtige organische stoffen(VOS)
Levering
Verpakking
Kleuren

–
–
–
–

Minerale verf, voldoet aan DIN 18363.
Snelle doordroging.
Silaan gemodificeerd, vormt goede hechting op minerale en organische ondergronden.
Op basis van de nieuwste generatie silicaten; stabiele dispersie van colloïdaal silica (nano
technologie).
– Hoge waterdampdoorlaatbaarheid - klasse V1 (hoog) volgens DIN EN 1602 (bepaald volgens
NBN EN ISO 7783).
– Goede buitenduurzaamheid.
Ideaal voor historische gebouwen en oude woningen.
Ook geschikt voor reeds behandelde woningen met een organisch systeem om een mat
mineraal aspect te bekomen.
Omgevingstemperatuur : 5 - 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid : maximaal 85 %
Blokborstel, rol.
Borstel, rol : verdunnen met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.
Direct na gebruik reinigen met water.
10 - 12 m2/l van het gebruiksklare product. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de
applicatiemethode en de vorm van het object.
Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na 4 - 6 uur.
1,51 - 1.55 kg/dm3.
53 - 58 gew.% = 35 - 37 vol.%
Mat.
Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).
EU grenswaarde voor dit product (catA/c) : 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 25 g/l
VOS.
5 - 10 liter.
Wit en vrijwel alle kleuren uit de Alpha 401 exterior waaier.

Werkwijze
Nieuwe ondergronden
Geschilderde ondergronden, minerale
verven

De ondergrond moet winddroog zijn.
Vuil, vet, schimmels, algen, enz… verwijderen.
Een eerste laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.
Afwerken met twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.
Een eerste laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.
Afwerken met twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Geschilderde ondergronden, organische
verven
BELANGRIJK :

Opmerkingen

Veiligheidsaspecten
Produktveiligheidsinformatie

Twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer aanbrengen.
Op bijgewerkte delen en plamuurvlekken eerst een laag verdunde (1/1 met water) Alpha
Supraliet Primer aanbrengen.
Metalen en glazen oppervlakken afschermen.
Gedurende het aanbrengen ogen en huid beschermen tegen spatten van het produkt.
Spatten overvloedig met water spoelen.
Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren,
glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de drogingswijze
en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen leiden.
Dit is geen reden tot klacht.
Kleurverschillen en vlekkenvorming zijn geen technische gebreken.
Om een gelijkmatig uitzicht te bekomen zonder lange tussenpauzen nat-in-nat verwerken.
Voor samenhangende oppervlakken al het benodigde materiaal vermengen.
Zie veiligheidsinformatieblad

9/2016

TNS706.0

2/2

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.
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