Alphatex IQ Mat
Hrein akrýlútimálning
Efnislýsing
Alphatex IQ Mat er vatnsþynnanleg, mött akrýlmálning (100%
akrýlþeyta) með góða öndunareiginleika og lit- og veðurþolið
yfirborð. Hún hefur hæsta staðal í þvottheldni og mikið rispuþol, er
einkar slitsterk og mjög auðveld að bera á. Hún hefur framúrskarandi þekju og vörn gegn kolun (e. carbonization) steypunnar,
gulnar ekki og hreinsar sig vel. Alphatex IQ Mat er mygluvarin og
hentar því einnig innandyra, t.d. í baðherbergi og þvottahús.
Alphatex IQ Mat er ætluð til notkunar utanhúss á steinsteypu,
múrstein o.fl. (athugið að á múrklæðningar/einangrun utanfrá skal
nota síloxanmálningu, þ.e. Murtex Siloxane eða Alphaloxan Flex).

Meðhöndlun
Nýmálun
1. Tryggið að yfirborðið sé alveg þurrt og laust við
sementshúð, ryk, fitu, myglu og önnur óhreinindi.
2. Þegar mála á nýjan múr næst bestur árangur með því að
bera Mur-Silan (mónósílan) vatnsfælu fyrst á áveðurshliðar
hússins.
3. Grunnið með Professional Microdispers (á gljúpa og
duftsmitandi fleti) EÐA Alpha Aquafix Opaque (á slétta fleti).
4. Málið 2 umferðir af Alphatex IQ Mat.
Endurmálun yfir akrýl veggmálningu
1. Málaða fleti skal þvo með Nordsjö Målartvätt eða hreinsa
með háþrýstidælu. Fjarlægið lausa málningu.
2. Blettið málningarlausa fleti Alpha Aquafix Opaque.
3. Málið 1-2 umferðir af Alphatex IQ Mat.

Tæknilegar upplýsingar
Til notkunar: Utanhúss
Tegund: Akrýl
Gljástig: Matt 3%
Þurrefni: Um 50-55% af vigt og 34-38% af
rúmmáli
Hiti við málun: Minnst 5°C
Rakastig: Mest 85%
Þéttleiki: Hvítt: Um 1,40 kg/dm3

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprauta
loftlaus (airless) og með lofti
Loftlaus: Þynnið með mest 5% vatni ef þarf
Þrýstingur úða: Um 170-190 bör
Spíssastærð: 0,015-0,017mm (515-517)
Loftsprauta: Þynnið með mest 3% vatni ef
þarf. Þrýstingur úða: Um 2-5 bör
Spíssastærð: 1,8-2,2 mm
Þekja: 8-10 fermetrar á lítra. Efnisþörf veltur
á undirlagi og aðferð við málun
Rykþurrt: Um 2 klst.
Yfirmálun: Um 6 klst. Við 10°C eftir a.m.k. 16
klst.)
Endurmálun: Mögulegt er að mála yfir
Alphatex IQ Mat með akrýlmálningu
Felueiginleikar: Góðir. Ef loftlaus sprauta er
notuð nægir ein umferð að jafnaði
Gegndræpi vatns (diffusion resistance):
μd CO2: 190 m. μd H2O: 0,04 m
Litur: Allir litir

ATH. Alphatex IQ Mat hentar ekki yfir Alphacoat.

Þvottheldni: Í samræmi við DIN EN 13300,
flokk 1

*Sjá einnig verklýsingarblöð um málun á múrklæðningum,
steinsteypu, sprungum og vatnsbrettum á heimasíðu Sérefna.

Umbúðir: 5 og 10 lítra dósir
Hreinsun verkfæra: Vatn, strax eftir notkun
Geymsla: Í svölu, frostfríu rými (5-30°C)
Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir
þessa vöru er (fl. A/c) 40 g/l (2010). Inniheldur
mest 40 g/l

Heilsufars- og umhverfismál
Lokið dósinni vandlega. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið
ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum
og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva.
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