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Vlastnosti 
Alphatex IQ Mat splňuje kritéria DIN 13300, třída otěru za mokra 1. 
Velmi snadno se aplikuje. Má dobrou odolnost proti povětrnosti. 
Nežloutne. Brání karbonaci. Nečistoty zadržuje pouze v malém 
množství. Propustný pro vodní páry.  

________________________________________________________ 
Použití 
Vhodný pro povrchovou úpravu betonů, omítek, zdiva a starých 
neporušených vrstev barvy.  
 

Teplota pro zpracování 

Minimální teplota: 5°C. 
Maximální relativní vlhkost: 85% 
________________________________________________________ 

Zpracování 

Natíráním, válečkováním, airless nástřik.  

________________________________________________________ 

Ředění: 

Při aplikaci štětcem nebo válečkem je připraven k použití. Ředí se 
maximálně 5% s vodou, je-li to potřeba.  
Pro aplikaci stříkáním:  
tlak: 170 – 190 bar. 
otvor trysky: 0,015 – 0,017 palců 

 

Čistění nářadí 

Bezprostředně po použití vodou. 

________________________________________________________ 

Praktická vydatnost 

8-10 m²/l, v závislosti na kvalitě podkladu, metodě aplikace a použitém 
nářadí, tvaru konstrukce. 

________________________________________________________ 

Časy schnutí  

Při teplotě 23°C a relativní vlhkosti 65% 
Suchý na prach: po asi  2 hodinách  
Přetíratelný : po asi  6 hodinách disperzní barvou   
                     (při 10°C přetíratelný minimálně po 16 hodinách)       

________________________________________________________ 

Hustota  
Bílý: cca: 1,40 kg/dm
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________________________________________________________ 

Obsah pevných částic  

Bílý: asi 50-55% hmot. = 34-38 % obj. 

 

________________________________________________________ 

Stupeň lesku 

Matný 
 

 

Struktura: 

Hladká 

_________________________________________________ 

 

Viskozita balení: 

130 – 143 KU 

________________________________________ 
Kryvost 

Materiál dobře kryje. Při aplikaci stříkáním je dobrá kryvost 
obvykle dosažena již při první aplikaci. 

_________________________________________________ 

Difuzní odpor 
μd CO2: 190 m – μd H2O: 0,04 m 

_________________________________________________ 

Venkovní trvanlivost 
Dobrá 

 

Otěruvzdornost  a omyvatelnost 

Výrobek je dobře odolný proti poškrábání a je omyvatelný 
vodou s přidáním mycího prostředku bez louhu. Omyvatelnost 
a otěruvzdornost za mokra dle DIN EN 13300, třída 1.  

 

Žloutnutí 
Nežloutne 

_________________________________________________ 

Přetírání 
Přetíratelný disperznímí barvami. 

_________________________________________________ 

Skladovatelnost 
Skladujte v chladu (5°C – 30°C), chraňte před mrazem. 

 

VOC údaj 
 EU limitní hodnota pro tento produkt ( kat.A/c): 40g/l (2010) 
 Tento produkt obsahuje max. 40 g/l VOC 
 

Balení 

5 a 10 litrů 

 

Barevné odstíny 

Většina odstínů ze vzorkovnice Sikkens 4041 Color Concept 
and Alpha 401 Exterior fans. 
 
 

Likvidace 

K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se 
likviduje podle předpisů platných v ČR. 
 
Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o., distributor stavebních barev 
Sikkens v ČR,  je  registrována v recyklačním systému EKO-
KOM pod identifikačním číslem EK- F05020531 
 

 

_________________________________________________ 

 
 

 
    Natírat 

 
Válečkovat         

 
Chránit před 

mrazem 

 
   Stříkat  
   airless 

  
  Alphatex IQ Mat 

 
Vodou ředitelná , velmi odolná proti oděru za mokra, matná 
fasádní barva, založena na 100% akrylátové disperzi. Pro 
venkovní použití. 

          

          

  

 

malby 
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Sikkens –kvalita je naše oblíbená barva!  Telefon/fax : +420 482 411 011                            
Distributor v ČR :  
JIPA, spol. s r.o.                                                          e-mail: sikkens@jipa.cz 
Družstevní 63                                                                                www.jipa.cz           
463 31 Chrastava     
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Systémy 
Příprava neošetřeného podkladu: 

 
Podklad musí být zcela suchý. Odstranit nečistoty, prach a mastnotu, 
atd. 
Beton: kompletně odstraňte kartáčem (křídové) nepevné části 
Cihly: okartáčujte možné solné výkvěty 
Savé podklady: impregnujte výrobkem Alpha Aquafix. 
Zřeďte vodou je-li to nutné, aby jste se vyhnuli lesklému povrchu 
na méně porézních podkadech. 
Lehce křídové podklady: savé podklady naimpregnujte výrobkem Alpha 
Aquafix. Hladký povrch předupravte výrobkem Alpha Aquafix Opaque. 
Zakončení: Na závěr naneste dvě vrstvy materiálu Alphatex IQ Mat. 
  

 
Neporušená disperzní barva  
Neporušený nátěr umýt čpavkovou vodou nebo umýt vysokotlakým 
čističem. Odstranit uvolněný nátěr. 
Nechte uschnout. V závislosti na kondici starých nátěrů přetřete 1 nebo 
2 vrstvami výrobku Alphatex IQ mat. Doba schnutí mezi aplikací první 
a druhé vrstvy je 6 hodin.  

 
Poznámka: 
Alphatex IQ Mat nemůže být použit jako finální nátěr na výrobek 
Alphacoat. 
 

Informace o zdraví a bezpečnosti 

Prosím obraťte se na příslušný bezpečnostní list. 

 

Pokyny 
Ve zvláštních či mimořádných případech si vyžádejte neprodleně 
technické poradenství u zástupců firmy Sikkens v České republice. Za 
nesprávné, nevhodné či neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití 
výrobce ani dodavatel neručí.          

 
 
 
Účinnost našich produktů a nátěrových systémů je založena na letech 
praktických zkušeností a výzkumu v našich laboratořích. Zaručujeme, 
že kvalita díla, na nichž jsou naše výrobky používány, splňuje 
kvalifikační předpoklady (Akzo Nobel Decorative Coatings bv), za 
předpokladu, že všechny námi uvedené instrukce jsou správně 
dodržovány a práce byla provedena v souladu se správným řemeslným 
zpracováním. V případě, že konečný výsledek byl negativně ovlivněn 
okolnostmi mimo naši kontrolu, je veškerá odpovědnost výslovně 
vyloučena a odmítnuta. Kupující musí zkontrolovat, zda dodané 
výrobky jsou vhodné prozamýšlené  použití. Jakmile bude k dispozici 
nová verze tohoto technického listu, tento technický list pozbyde 
platnosti. 

        

 

 

 


