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Alphacryl Plafond

Zeer goed dekkende,  

watergedragen, zeer matte 

plafondverf voor binnen 

met extra lange open tijd 

op basis van acrylaat- 

copolymeerdispersie.

Alphacryl Plafond

Is speciaal ontwikkeld om een optimale 

dekking te bereiken met een gemakke-

lijke verwerking door een bijzonder lange 

opentijd. Zeer geschikt voor sterk  

zuigende (spack)plafonds. Deze extra 

witte plafondverf zorgt voor een natuur-

lijke matheid en een glad resultaat.

Algemene eigenschappen
Zeer mat;
Hoge witheid;
Hoge dekkracht;
Zeer gemakkelijk te verwerken;
Lange open tijd;
Waterdampdoorlatend;
Glad oppervlak;
Schrobvast volgens DIN EN 13300, 
klasse 3;
Niet vergelend;
Op basis van acrylaat-copolymeer-
dispersie.

Toepassing
Speciaal bedoeld voor plafonds (van 
beton) die voorzien zijn van een spuit-
pleister (svpack). Ook toepasbaar op 
andere ondergronden en goed  
hechtende, gereinigde oude verflagen.

Systeem
Voorbehandeling: zonodig de onder-
grond reinigen. 
Afwerking: afhankelijk van de onder-
grond afwerken met één of twee lagen 
Alphacryl Plafond.

Verwerkingscondities
Verwerkingstemperatuur: min. 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.

Verwerkingsmethoden
Kwast, rolborstel en plafondborstel:
Type verdunning water. Bij aanbrengen 
van één laag doorgaans onverdund  
verwerken. Bij het aanbrengen van 
twee lagen, de eerste laag met 5% 
water verdunnen.
Airless spray:
1-2% verdunnen met water
Spuitdruk: 120-150 bar
Spuitopening: 0,457-0,533 mm 
(0,018-0,021 inch).

Technische eigenschappen
Glansgraad: zeer mat
Structuur: glad
Dichtheid wit: 1,30-1,45 kg/dm3

Schrobvastheid: schrobvast volgens 
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alphacryl plafond

DIN EN 13300, klasse 3
Afleveringsviscositeit: 1,3 Pa.s/23º 
Vaste stofgehalte wit: ca. 33-34 vol% 
Droging bij 20ºC/65% RV: 
Stofdroog: na ca. 1 uur
Overschilderbaar: na 4-5 uur
Praktisch rendement: ca. 6 m²/l, afhan-
kelijk van applicatiemethode, kwaliteit 
van de ondergrond en vorm van het 
object.

Verpakking
Emmer van 10 liter.

Kleurassortiment 
Wit en ca. 300 lichte kleuren van het 
Sikkens 4041 Color Concept.

Meer informatie
Voor documentatie over Alphacryl 
Plafond en voor gerichte verftechnische 
adviezen kunt u zich wenden tot uw 
Sikkens contactpersoon. De technische 
documentatie van Alphacryl Plafond is 
te vinden op www.Sikkens.nl. 

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Sikkens Bouwverven
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 308 3400
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