
Alpha Tacto
DECORATIEVE TACTIELE WATERGEDRAGEN AFWERKINGSLAAG VOOR BINNEN.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Bijzondere, voelbare zachtheid

– Kalkmat uitzicht.
– Goede mechanische weerstand.
– Sneldrogend.
– Niet vergelend.

Toepassing Decoratieve afwerking voor binnenmuren, met het uitzicht en aanvoelen van suède of textiel.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Minimum 5°C - maximum 30°C.
Verwerking Borstel voor “Suède” effect.

Kortharige rol + Alpha Tacto tool voor “Textiel” effect.
Verdunning Gebruiksklaar, niet verdunnen.

Om een echt tactiel effect te verkrijgen onverdund gebruiken.
Reiniging gereedschap Meteen na gebruik met water.
Geadviseerde laagdikte per laag Droog : 80 µm of 200 µm nat.
Droging bij 20°C/65% R.V Stofdroog na ongeveer 20 minuten, droog na ongeveer 2 uur en overschilderbaar na ongeveer 6

uur.
Rendement Ongeveer 6 - 8 m2/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en

de vorm van het object.

Eigenschappen
Dichtheid 1,060 ± 0,05 kg/dm3

Vaste stof gehalte Ongeveer 30 gew.% = ongeveer 26 vol.%.
Glansgraad Mat: ca.0,6 G.U./85°
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 60 g/l

VOS.

Levering
Verpakking 1* - 2,5 - 10 liter.
Kleur 36 tinten realiseerbaar op de mengmachine.

* Volgende tinten zijn niet realiseerbaar in 1 liter AT101, AT103, AT107, AT108, AT111, AT112,
AT123, AT126, AT139, AT141, AT147.
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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 – De ondergronden ontdoen van vuil, vet, stof, e.d.
– De op beton aanwezige (poederende) slijmhuid volledig verwijderen door staalborstelen.
– Eventuele zoutuitslag op baksteen droog afborstelen.
– Op hardboard (MDF) eventuele hechtingsbelemmerende stoffen verwijderen door ontvetten

en/of schuren.
– Gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te

zijn. Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen. Grondig ontstoffen.
– Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater

en goed mat schuren.
 
Tweemaal gronden met Alphatex SF (zelfde kleurnummer als de eindafwerking).
 

“Suède effect”
Met een blokborstel of spalter, kriskras en in onregelmatige aansluitende vlakken
verderwerkend een laag Alpha Tacto aanbrengen.
Vier uur laten drogen.
Op de zelfde wijze een tweede laag Alpha Tacto aanbrengen .
 

“Textiel effect” (uitsluitend voor kleinere, bewerkbare oppervlakken !)
Een laag Alpha Tacto aanbrengen met de rol.
De nog verse laag direct nabewerken (zie verder voor de verschillende effecten) met het Alpha
Tacto tool.
Vier uur laten drogen.
Een tweede laag Alpha Tacto aanbrengen met de rol.
De nog verse laag direct nabewerken (zie verder voor de verschillende effecten) met het Alpha
Tacto tool.
– geweven effect : eerste laag horizontaal en tweede laag vertikaal.
– streperig effect : eerste laag horizontaal of vertikaal en tweede laag in dezelfde richting.

Opmerking Het uiteindelijke aspect en kleur is afhankelijk van de wijze van aanbrengen.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


