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Alpha Topcoat Flex

Scheuroverbruggende, elas-

tische, uitermate duurzame, 

watergedragen, gladde bui-

tenmuurverf op basis van 

copolymeerdispersie.

Elastische scheuroverbrugger

Er zijn maar weinig muurverven die aan 

zoveel technische en economische eisen 

voldoen als Alpha Topcoat Flex. De hoge 

vulkracht en de uitstekende buiten-

duurzaamheid bieden forse besparingen 

in arbeidstijd en maken langere onder-

houdsintervallen mogelijk. Alpha Topcoat 

Flex onderscheidt zich daarnaast vooral 

door een zeer hoge elasticiteit die zelfs 

bij temperaturen onder het vriespunt 

gehandhaafd blijft. Daarom is dit product 

bij uitstek geschikt voor afwerking van 

muren die haarscheurtjes vertonen.

Algemene eigenschappen
Zeer hoge en duurzame elasticiteit, 
ook onder 0°C;
Mat;
Voeg- en haarscheuroverbruggend;
Carbonatatieremmend;
Waterdampdoorlatend;
Regendicht;
Uitstekend weervast;
Zeer hoge vulkracht en dekkracht;
Nauwelijks vuilaanhang;
Onverzeepbaar;
Op basis van copolymeerdispersie.

Toepassing
Speciaal bedoeld voor de afwerking van 
ondergronden waarbij een hoge elas-
ticiteit gewenst is, zoals metselwerk, 
gasbeton en beton.

Systeem
Voorbehandeling: zonodig de onder-
grond reinigen. Eventueel voorbehan-
delen met Alpha Aquafix, Alpha Fix of 
Alpha Primer SF. 
Afwerking met Alpha Topcoat Flex: na 
voorbehandeling afwerken met één of 
twee lagen Alpha Topcoat Flex. 

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

Verwerkingsmethoden
Kwast, rolborstel en plafondborstel
0-5% verdunnen met water.

Technische eigenschappen
Glansgraad: mat
Structuur: glad
Dichtheid: ca. 1,43 kg/dm3

Schrobvastheid: klasse 1, conform  
DIN EN 13300 
Afleveringsviscositeit: 3,0 Pa.s/23 ºC
Vaste stofgehalte wit: ca. 54 vol%
Droging bij 20ºC/65% RV: 
Overschilderbaar: na 16 uur met een 
volgende laag Alpha Topcoat Flex
Praktisch rendement: ca. 4-5 m²/l, 
afhankelijk van applicatiemethode,  
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kwaliteit van de ondergrond en vorm 
van het object.

Verpakking
Emmer van 10 liter.

Kleurassortiment 
Wit en ruim 400 kleuren van het 
Sikkens 4041 Color Concept.

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

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Sikkens Bouwverven
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 308 3400
Fax: 071 - 308 3273
www.sikkens.nl SA
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