
Alpha Verona
DECORATIEVE INTERIEURPLAMUUR MET GESCHAKEERD EFFECT.

Sikkens. Innoveren en Inspireren.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen – Geeft een geschakeerd effect door subtiele glansverschillen.

– Pleister met natuurlijk en authentiek aspect.
– Geeft een hoog kwalitatieve afwerking.
– Gemakkelijk aan te brengen.

Toepassing Binnenmuren in woningen en publieke plaatsen.

Verwerkingsgegevens
Atmosferische omstandigheden Omgevingstemperatuur : 10 - 30 °C

Ondergrondtemperatuur : minimum 8°C
Relatieve luchtvochtigheid : max. 80 %.

Verwerking Rol, roestvrije plakspanen en duoflexmes.
Verdunning Water.
Reiniging gereedschap Onmiddellijk na gebruik, met water.
Applicatiegegevens Gebruiksklaar.
Rendement Eerste laag ongeveer 6 m2/l en tweede laag ongeveer 16 m2/l.

Afhankelijk van de applicatiemethode en de vorm van de ondergrond.
Droging bij 20°C/60% R.V Stofdroog na ongeveer 1 uur en aanbrengen van de tweede laag na ongeveer 6 uur.

Eigenschappen
Dichtheid 1,55 - 1,65 kg/dm3.
Vaste stof gehalte 65 - 69 gew.% = 44 - 50 vol.%.
Opslag omstandigheden Koel en vorstvrij bewaren (5°C – 30°C).

Levering
Verpakking 1 - 5 liter
Kleuren 32 tinten realiseerbaar op de mengmachine
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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.
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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 een aangepaste primer.
Schuren en ontstoffen.

AFWERKING
1. Breng met rol een voldoende dikke laag ALPHA VERONA aan in de gekozen tint. Werk glad af
met een roestvrij plakspaan of plamuurlat.
Ongeveer 6 uur laten drogen.
Indien nodig, schuren (P 220) en ontstoffen.
2. Spatel met een klein roestvrije plakspaan de ALPHA VERONA op de ondergrond. Doe dit met
kleine, opeenvolgende bewegingen tot het volledige oppervlak bedekt is.
Tussenin, 10 tot 15 minuten na aanbrengen verdichten/polijsten met een roestvrij plakspaan.
Ongeveer 3 uur laten drogen.
Nadien kan het geheel gepolierd worden met het mes, plasticfolie, nylonkous of een
poliermachine om de glans van het product te verhogen.
Met deze bewerking bekomt men glanzende, gesatineerde en matte nuances.
3. Spatel indien gewenst met een duoflexmes één of meer lagen FINITURA PER STUCCO
ANTICO over het ganse oppervlak. Doe dit met kleine, opeenvolgende bewegingen tot het
volledige oppervlak bedekt is.
Na droging kunt u deze polieren met het mes, plasticfolie, nylonkous of een poliermachine.
Op deze manier afgewerkt wordt de decoratieve pleister waterafstotend, verbeteren de
mechanische eigenschappen en verdiept de kleur. Hierdoor kan het systeem dus zonder
problemen in een badkamer of keuken geplaatst worden.

OPGELET:
– Altijd op onregelmatige manier en trapsgewijs stoppen om problemen te vermijden bij het

hernemen van de werken.
Stop nooit rechtlijnig!

– FINITURA PER STUCCO ANTICO niet aanbrengen met rol of spuit. Alleen aanbrengen met
plamuurmes geeft een goed resultaat.

Veiligheidsaspecten
Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsinformatieblad.


