
 
  

Alphacryl Plafond 
   
 Vandeniu skiedžiami dažai akril-kopolimerų dispersijos  
 pagrindu vidaus darbams.  

 
Bendra Informacija 
Pagrindinės savybės Visiškiai matiniai, itin balti. 
 Lengva naudoti 
 Geras dengiamumas. 
 Praleidūs vandens garams. 
 Lygus paviršius, negeltonuoja. 
 Plaunami. 
Naudojimas Ypač tinkami luboms. 
 Taip pat tinkami ant senų dangų. 
 Prieš dažant, blizgančius paviršius pašiurkštinti. 
 
 
Dengimo informacija 
Dengimo temperatūra Min. 5°C. 
Dengimo metodai Teptuku, voleliu, įprastiniu ar beoriu purškimu. 
Įrankių valymas Vandeniu. 
Purškimo reikalavimai esant 20°C       Įprastinis purškimas Beoris purškimas 
 Slėgis:      2,5 bar 120 - 150 bar 
 Antgalis:      1,8 – 2,2 mm 0,018 - 0,021 colių 
 Skiedimas (vandeniu): ~ 5% ~ 1 - 2% 
Rekomenduojamas sluoksnio storis Sauso:~ 35 µm – šlapio:~ 110 µm. 
Praktinė išeiga  ± 7 m²/l, priklausomai nuo paviršiaus būklės, pasirinkto dengimo 

metodo ir konstrukcijų formos. 
Džiūvimo laikas esant 20 – 65° R.H. 2 valandos. 
 Galima dengti: po ~ 4 – 5 valandų. 
 
 
Savybės 
Tankis ~ 1,36 kg/dm³. 
Kietų dalelių tūris 50 - 52 % pagal svorį = 33 - 34 % pagal tūrį. 
Blizgumo lygis Visiškai matiniai – maks. 3%  
 
 
Papildoma informacija  
Įpakavimas 5 ir 10 l. 
Spalvos Balti. Galimos pastelinės spalvos. 
 
 
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 Alphacryl Plafond sluoksnius.  

Naudojant gruntą Alpha Muurprimer pakanka vieno sluoksnio. 
 
 
Tinkas, gipso, cemento drožlių plokštės Nuvalyti paviršių.  Jei reikia, gruntuoti Apha Aquafix gruntu.   
 Dengti du sluoksnius Alphacryl Plafond.  Naudojant gruntą Alpha 

Muurprimer pakanka vieno sluoksnio. 
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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 Alphacryl Plafond sluoksnius. 

 
 
Pastaba Nenaudoti Alphacryl Plafond drėgnų patalpų (pvz. virtuvių, vonios 

kambarių) perdažymui, jei jos buvo dažytos aliejiniais ar alkidiniais 
dažais. 
 

 
Sveikatos ir saugos informacija  
Užsidegimo taškas 65°C 
Transportavimo kodas - 
Papildoma informacija Medžiagos Saugos duomenų Lapuose.  

 
 

 
 


