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Natírat    Vále�kovat    St�íkat        Chránit 

                                                   p�ed mrazem 

                                                
 

 

Technický list                     leden 2005   

        

Alphaloxan 
 

Druh materiálu 
Speciální vodou�editelná disperzní silikonová fasádová 

nát�rová hmota na venkovní vápenocementové, 

cementové a jim podobné fasády. 

                                                         

 

Použití 
Materiál je ur�en na ochranu a dekoraci venkovních 

omítek v m�stském i pr�myslovém prost�edí, m�že být 

aplikován na hrubé i hladké minerální i organické 

podklady a všude tam, kde se požaduje vysoce odolný a 

výborn� paropropustný nát�r fasády. 

 

Vlastnosti 
Daný nát�r velmi dob�e odolává všem pov�trnostním 

vliv�m, je vodoodpudivý a vodot�sný, p�i�emž je velmi 

dob�e propustný pro vodní páry, které vycházejí z fasády, 

umož�uje jí dýchat. Nát�rový film si výborn� zachovává 

vysokou odolnost v��i pov�trnostním vliv�m i 

pr�myslovým exhalacím. 

 

Barevný odstín:  
Bílý a dále je možno tónovat cca 350 odstín� podle 

barevných vzorkovnic dle RAL, Sikkens Colour 

Collection 3031, NCS a dalších. 

 

Vzhled: 

Hedvábn� matný 

 

Pojivo:  

Silikonakrylátové prysky�ice 

 

Hustota: 
Asi 1,54kg/l 

 

Obsah pevných �ástic 
50% hmotnostních, tedy cca 53% objemových 

 

�ed�ní: 

Podle pot�eby vodou, pro nát�r št�tcem a vále�kem do 

5% , pro aplikaci st�íkáním airless až do 15 %. 

 

Zp�sob zpracování: 
Natíráním, vále�kováním, st�íkáním 

 

Praktická vydatnost: 
5-7 m²/litr, závisí na drsnosti podkladu 

 

 
�as schnutí : 

P�i teplot� 20 °C a obvyklé relativní vlhkosti 50%: 

na prach :  asi po 2 hodinách 

na omak :  asi po 4 hodinách 

zcela suchý/p�etíratelný : po asi 16 hodinách 

 
Fyzikální parametry: 
Difuzní odpor – vodní pára: p�i suché vrstv� 130 �m 

odpovídá hodnota difuzního odporu ekvivalentu vrstvy 

vzduchu sd =0,08 m 

 

Teplota pro zpracování:  

Minimáln� 8 °C pro podklad, vzduch i materiál, 

max.35°C. Relativní vlhkost vzduchu by nem�la 

p�ekro�it 85 %. 
 
�ist�ní ná�adí:  
Vodou ihned po použití. 

 

Balení:  
10 litr� plastové v�dro 

 

Skladování 

Minimální skladovatelnost originálního balení je 1 rok. 

Použitá balení dob�e uzavírat. Skladovat v chladu a 

suchu. Chránit p�ed mrazem. 

 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. 

Materiál se likviduje podle p�edpis� platných v �R. 

 

Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor 

stavebních barev Sikkens v �R,  je registrována 

v recykla�ním systému EKO-KOM pod identifika�ním 

�íslem EK- F05020531. 

 

Obecné pokyny: 
Výrobek je ur�en pro �emeslné zpracování. P�i aplikaci je 

nutno dodržovat obecná bezpe�nostní pravidla pro 



                             

Sikkens –kvalita je naše oblíbená barva!  Telefon/fax : +420 485 114 517     

Dovozce :  JIPA, spol. s r.o., Orlí 261/8,  e-mail: sikkens@jipa.cz 

460 01 Liberec 3     http://www.sikkens.jipa.cz 
 

 Alphaloxan  

 

 

2

aplikaci fasádových barev na bázi akrylátových a 

silikonových prysky�ic. Výrobek neobsahuje žád ná 

organická rozpoušt�dla. 

Bod vzplanutí (DIN 53213) > 100 °C 

 

 

Pokyny pro zpracování:   

 
Základní pravidlo:  
Podklad p�ed aplikací musí být �istý, suchý, zralý a 

nosný, bez stop mastnoty, solí a vody. Nové fasády musí 

být zcela suché a uzrálé, minimáln� 28 dn� bez použití 

urychlova�� zrání omítek. 

 

Povrstvovací systém na nové fasády: 
Savé podklady penetrovat  p�ípravkem Sikkens Alpha 

Aqua Fix 

Betonové podklady penetrovat p�ípravkem Sikkens 

Wapex 530 IG 

Doporu�ený nát�rový systém:  

2 x Sikkens Alphaloxan, první nát�r �ed�ný do max. 10 % 

vodou, druhý nát�r ne�ed�ný. 

  

Povrstvovací systém na staré fasády: 
Fasády o�istit, p�ípadné defekty sanovat odpovídajícími 

st�rkami �i stavebními hmotami. Betonové podklady 

sanovat správkovým systémem Sikkens Beton 

Berater.Drolivé, prášivé a mou�naté povrchy penetrovat 

dle pot�eby p�ípravkem Sikkens Alpha Aqua Fix  nebo 

Sikkens Wapex 530 IG. Kombinované a betonové 

sanované podklady penetrovat dle pot�eby p�ípravkem 

Sikkens Wapex 530 IG. 

Doporu�ený nát�rový systém:  

2 x Sikkens Alphaloxan , první nát�r �ed�ný do max. 10 

% vodou, druhý nát�r ne�ed�ný. 

  

Povrstvovací systém na nesavé podklady: 
Nesavé podklady, jako štukatérské prvky, sádrokartony 

apod. je nutno opat�it základovací barvou Sikkens 

DiwaGrund WV.  

Doporu�ený nát�rový systém:  

2 x Sikkens Alphaloxan , první nát�r �ed�ný do max. 10 

% vodou, druhý nát�r ne�ed�ný. 

 

Poznámka: 
Po o�ist�ní fasády tlakovou vodou je nutné nechat fasádu 

d�kladn� vyschnout. P�ípadná vlhkost ve fasád� totiž 

zabra�uje vniknutí penetra�ních hmot do vnit�ku fasády a 

m�že zap�í�init nedostate�né zpevn�ní podkladu. 

 

 

 

Tabulka - Specifikace st�íkání 

typ nízkotlaké airless 

tlak 4-5 bar� 160-180 bar� 

tryska cca 3 mm 0,021-0,025 inch 

�ed�ní max. 25% max. 15% 

 

 

Pokyny 
Ve zvláštních �i mimo�ádných p�ípadech si vyžádejte 

neprodlen� technické poradenství u zástupc� firmy 

Sikkens v �eské republice. Za nesprávné, nevhodné �i 
neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce 

ani dodavatel nenese odpov�dnost. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


