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Použití 

Materiál je ur�en na ochranu a dekoraci vn�jších i vnit�ních omítek 
v m�stském i pr�myslovém prost�edí.  Velmi dob�e se zpracovává a 
aplikuje  na hladké i drsné  minerální a organické podklady,  a všude 
tam, kde je požadován vod� odolný, ot�ruvzdorný,  paropropustný a 
omyvatelný nát�r fasády. Je také vhodný pro  povrchovou úpravu 
beton�,  sádrokarton�, t�ískových desek, karton�, textilních i skelných 
tapet, lisovaných desek a ostatních podobných interiérových podklad�. 
Lze jej používat i pro obnovu starých nát�r�, po odpovídající p�íprav�
podkladu. 

Vlastnosti 

Nát�rová hmota má dobré plnicí vlastnosti, po uschnutí je 
vodoodpudivá a vodot�sná, p�itom je velmi dob�e paropropustná pro 
vodní páry, které vystupují z fasády. Nát�rový film má rovnom�rný, 
plný,  matný vzhled. Materiál spl�uje stavebn� – fyzikální kritéria 
s ohledem na regulaci  a pr�chod vlhkosti fasádou, brán�ní karbo-  
nataci  a odolnost v��i pov�trnostním vliv�m. 
Výrobek spl�uje kritéria DIN 13300, t�ída ot�ru za mokra 1, kryvost 
t�ída 1 p�i vydatnosti 7 m2 /litr (asi 130 ml/m2 )  

Stupe� lesku:                             G3  matný 
Hustota:                                      1, 40 kg/l 
Obsah pevných �ástic:               asi  50-55% hmot. = 34-38 % obj. 
VOC údaj:                                   max. 40 g/l 

Barevné odstíny 
Bílý a barevný v systému Sikkens Color – Concept 4041. 
                                             
Teplota pro zpracovávání 
5 – 30 oC,  p�i relativní vlhkosti vzduchu max.  85 %. 

Zpracování 
Natíráním, vále�kováním, st�íkáním. Údaje pro st�íkání- viz tabulka. 

�ed�ní 
Pro aplikaci št�tcem a vále�kem vodou, dle pot�eby , pro  aplikaci  
nást�ikem  do 3 % objemových.  

Spot�eba 
Spot�eba by se m�la pohybovat kolem 130 ml/m2 , což  
odpovídá vydatnosti asi 7 m 2 /litr. P�esné hodnoty  se stanovují 
zkouškou.  
   
Skupina výrobk�
Disperzní barva  (kód výrobku M-DF02) 

Složení dle VdL 
Akrylátová  prysky�ice, kysli�ník titani�itý, mastek, voda,  aditiva, 
konzervanty 

Difuzní odpor (2 nát�ry) 
sd CO2   : 190 m 
sd H2O  : 0,04 m 
   
Ozna�ení stupn� nebezpe�í
Symbol nebezpe�nosti: - 

ADR/GGVS: N.A. 
Bod vzplanutí: > 100 °C 
Chra�te p�ed  d�tmi! 
Výpary/aerosol nevdechovat!  
Pracujte v dob�e v�traných prostorách.  
P�i požití nevyvolávat zvracení, p�ivolejte léka�skou pomoc, 
p�edložte obal nebo etiketu. 

�asy  schnutí 
Teplota 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %. 

Suchý na prach:  po asi 2 hodinách 
Suchý na omak  : po asi 6 hodinách 
P�etíratelný        :  po asi 16  hodinách 
P�i kolísání teploty a p�i chladném a vlhkém po�así se mohou 
�asy schnutí prodloužit.  

�ist�ní ná�adí 
Vodou ihned po použití.          

Balení 
V�dro  5 a 10 litr� EWK           

Skladování 
Minimální  skladovatelnost 1rok. 
Použitá balení se musí 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.

Zpracování 
Základní pravidla 
Veškeré povrstvovací procesy a p�ípravné práce musí být 
provád�ny s ohledem na skute�né pot�eby daného objektu a  
jeho stav, musí dále odpovídat všem ostatním požadavk�m, 
jenž jsou na n� kladeny.  Viz též VOB ,  díl C, DIN  18363, 
odstavec 3 – malí�ské a laka�ské práce.  

P�i odstra�ování starých lakových vrstev broušením �i 
opalováním mohou vznikat nebezpe�né prachy, výpary �i 
aerosoly. Tyto práce je nutno provád�t v dob�e v�traných 
prostorách a v p�ípad� pot�eby je nutno použít p�im��ené 
ochranné pom�cky a respirátory. 

Všeobecná p�íprava podkladu
Podklad musí být �istý, suchý, dostate�n� pevný  a nosný, 
prostý všech �ástic a vrstev, které mohou ovliv�ovat p�ilnavost 
nát�r�, jako jsou nap�íklad mou�naté krusty, sintry a podobné 
separa�ní vrstvy, výkv�ty solí, �asy, mechy, plísn� houby 
apod.  
Povrch fasády musí být o�ist�n od prachu, sazí a volných 
�ástic, ne�istot. Poškozená místa, otvory a praskliny se opraví 

Natírat Vále�kovat  St�íkat Cránit p�ed 
mrazem 

         

         

Alphatex IQ mat 

Druh materiálu 
Ot�ruvzdorná  a vodoodpudivá   matná  fasádní barva,  na bázi 
�isté 100% akrylátové disperze,  pro venkovní i interiérové 
použití.            

Fasádní barvy
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p�íslušnými fasádními hmotami (fasádní maltou, štukem, st�rkovými 
hmotami) a mechanicky se za�istí. Nové i sanované podklady musí být 
odpovídajícím zp�sobem penetrovány, organické podklady by m�ly být 
opat�eny základním nát�rem. Staré  nelnoucí nát�ry musí být 
odstran�ny.  
Nové fasády  v závislosti na teplot� a ro�ním období je nutno nechat 
vyschnout a uzrát, nejmén� po dobu 2 až 4 týdny, bez urychlova��
zrání omítek. 
V p�ípad� pochybnosti je nutno stav fasády zjistit p�íslušnými 
zkouškami (vlhkom�r, fenolftaleinový test).  

Pokyn 
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu technické 
úrovn�.  Jejich  životnost je závislá na mnoha okolnostech.  T�mi 
jsou zvlášt� druh a typ pov�trnostní zát�že,  konstruk�ní ochrana  
dílu, mechanické zat�žování dílu a v neposlední �ad� i volba odstí- 
nu zpracovávané nát�rové hmoty. Úprava a stav natíraného pod- 
kladu a provedení nát�rových prací musí odpovídat pot�ebné a 
poznané úrovni  v�dy a techniky 
Výrobek Alphatex IQ mat je ur�en pro �emeslné zpracování. P�i 
aplikaci je nutno dodržovat obecná bezpe�nostní pravidla pro aplikaci 
fasádových akrylátových a silikonových barev.    

Návody pro zpracování 

1.  První povrstvení 

1. 1  Nové vápenocementové omítky 
Penetrace    
Alpha  Aqua  Fix, �ed�ný dle pot�eby – viz p�íslušný TL 
Základní nát�r     
Alphatex IQ mat, �ed�ný 
Finální vrstva 
Alphatex IQ mat, ne�ed�ný   

1. 2  Nové cementové omítky   
Penetrace/základní nát�r 
Alpha Aqua Fix Opaque, alternativn� Wapex 530 IG (dle nabídky) 
Mezivrstva     
Alphatex IQ mat , �ed�ný  
Finální vrstva 
Alphatex IQ mat, ne�ed�ný    

1. 3 Betonové podklady                
viz 1.2 

1. 4  Sádrokartony, kartony, papíroviny 
Penetrace 
Alpha Aqua Fix, v p�ípad� sádrokarton� o nízké savosti Alpha Aqua Fix 
Opaque 
Základní nát�r 
Alphatex IQ mat, �ed�ný              
Finální vrstva 
Alphatex IQ mat, ne�ed�ný    

1. 5 Sádrové nesavé ozdobné  prvky, skelné tapety a podobné 
nesavé podklady 
P�íprava  podkladu 
Alpha Aqua Fix Opaque 
Základní nát�r a finální vrstva 
viz 1. 4  

1. 6 T�ískové a lisované desky, d�evo a podobné podklady 
viz 1. 5 

2. Pevn� lnoucí staré nát�ry 
Povrch se dob�e o�istí, p�ípadn� odmastí a lehce zdrsní, nap�
obroušením. Poté se aplikuje 2 x Alphatex IQ mat, první nát�r �ed�ný, 
druhý ne�ed�ný. 

3. Nelnoucí staré nát�ry 
Nelnoucí nát�r se bezezbytku a odborn� odstraní. 
Pot�ebný nát�rový systém pak vychází  ze vzhledu a 
charakteru takto vzniklého podkladu, postupuje se proto jako 
p�i prvním povrstvení. 

Pokyn 
Uvedené návrhy nát�rových systému a provád�ní p�íprav 
podklad� je t�eba  chápat jako možné p�íklady z n�kolika.  Na 
základ�  rozmanitosti podmínek u jednotlivých objekt� je t�eba  
je odborn� a kvalifikovan� vyzkoušet.  Další informace o 
nát�rových systémech jsou na vyžádání. 

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 
neru�í. 

                       
Zp�sob 
st�íkání 

Nízkotlaké Vysokotlaké Airless 

Tlak  (bary) 2 – 5  - 100-120 
Velikost 
trysky (mm) 

1,8 – 2,2 - 0,46 - 0,53 

Úhel nást�iku ° - - 40-60    
K�ížový chod 2 - - 
�ed�ní % 3 - 1 – 3  
Viskozita, 
pohárek 
DIN 4, t = 
20°C (s) 

 - -  -  


