
 
  

Alphalux SF 
   
 Vandeniu skiedžiami dažai terpolimer ų dispersijos  
 pagrindu vidaus dažymui   

Bendra informacija 
Pagrindinės savybės Labai geras dengiamumas (dažniausiai pakanka vieno sluoksnio). 
 Ypač balti. 
 Atsparūs šarmams. 
 Pralaidūs vandens garams. 
 Plaunami . 
 Matiniai. 

Naudojimas Sauso betono, tinko, plytų, gipso plokščių, cemento drožlių 
plokščių, tapetų ir dažytų geros būklės dangų dengimui. 

 
 
 

Dengimo informacija 
Dengimo temperatūra Minimum 5°C – R.H. max 85 %. 
Dengimo metodai Teptuku, voleliu, beoriu ir įprastiniu purškimu. 
Skiedimas Vandeniu. 
Įrankių valymas Vandeniu.  Įrankius plauti iš kart po naudojimo. 
Rekomenduojamas sluoksnio storis Sausas: ~ 45 µm - šlapias: ~ 135 µm. 
Purškimo sąlygos  Beoris purškimas Įprastinis purškimas 
 Slėgis: 90 - 100 bar 3 - 4 bar 
 Antgalis: 0,018 colių 2 mm 
  (0,457 mm) 
 Skiedimas ~ 0 - 5 % ~ 5 - 10% 
Praktinė išeiga  ± 6 - 7 m²/l priklausomai nuo paviršiaus būklės, pasirinkto 

dengimo metodo bei konstrukcijos formos.. 
Džiūvimo laikas esant 20°C/65% R.H. Nelimpa dulkes: po ~ 1 valandos. 
 Galima dengti: po ~ 6 valandų. 
 
 
Savyb ės 
Tankis ~ 1,57 kg/dm³ ± 0,07. 
Kietų dalelių kiekis ~ 57,5 % pagal svorį =~ 33,3 % pagal tūrį.  
Blizgumo lygis Matiniai. 
Dengiamumas Labai geras. Paprastai pakanka vieno sluoksnio. 
Baltumas Negelstantys. 
Plaunamumas Atsparūs plovimui vandenius neutraliais plovikliais. Plaunamumas 

pagal DIN 53778 W; daugiau nei 2500 kartų. 
Saugojimo laikas Mažiausiai 12 mėnesių, saugant uždarose pakuotėse teigiamoje 

temperatūroje. 
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Papildoma informacija  
Įpakavimas 10 l. 
Spalvos Balta ir apytikriai 80 pastelinių spalvų. 
 Žr. Sikkens Colour Collection 3031 spalvyną. 
 
 

Sistemos Prieš dažymą paviršius turi būti sausas ir švarus.  Viskas, kas gali 
kenkti sukibimui, turi būti pašalinta.  Nuvalyti teršalus, birius 
likučius, riebalus ir t.t. 

 Įgeriančius paviršius impregnuoti gruntu Alpha Aquafix. 
  
Betonas, plytos Švariai nuvalyti, dengti du Alphalux SF sluoksnius.  
 
Tinkas, gipso, cemento drožlių plokštės Nuvalyti paviršių.  Jei reikia, gruntuoti Apha Aquafix gruntu.  Dengti 

du sluoksnius Alphalux SF. 
 
Esamos dispersinių, aliejinių ar alkidinių Nuplauti amoniakiniu vandeniu.  
dažų dangos Blizgančius aliejinių ir alkidinių dažų paviršius pašiurkštinti.  
 Užglaistyti pažeistas vietas. 
 Impregnuoti birių dažų sluoksnius Alpha Aquafix arba Alpha 

Dispersiegrond gruntais.   
 Dengti du Alphalux SF sluoksnius. 

 
 

Sveikatos ir saugos informacija  
Užsidegimo taškas > 100°C 
Transportavimo kodas: - 
Papildoma informacija Medžiagos Saugos Duomenų Lapuose. 

 
 

 
 


