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Ultramatt ytskikt för spacklat designgolv

• För slutbehandling av cementbaserade spacklade golv
• Används inomhus i torra utrummen
• Ger en ultramatt transparent yta
• Ökar golvets ythållfasthet
• Färdigblandad och lätt att applicera
• God slitstyrka och hög vattenbeständighet
• Hög vattenfasthet

Produkt
1-komponent vattenbaserad akryl och polyuretan dispersion.

Åtgång
0,10 - 0,15 liter/m² pr. strykning.
Åtgång vid 3 appliceringar ca 0,35 liter/m².

Förpackning
2,5-liters och 10-liters plastdunkar.

Förbehandling
Underlaget skall vara fullt härdad, stabilt, torrt och rengjort från damm och liknande. 
Eventuell slammskikt slipas/avlägsnas innan Alfix TopCoat appliceras.

För ytterligare information: Kontakt Alfix Service-teknisk avdeling.

Bruksanvisning
Innan användning skakas dunken noga, tills homogen och enhetlig konsistens uppnås.
  
Vid första applicering, på starkt sugande underlag, kan Alfix TopCoat Design med fördel förtunnas med 
upp till 10 % rent vatten. Appliceringen utföras med lämpligt verktyg som: Korthårig roller och pensel.
Första strykningen utföres som ett jämt och enhetligt skikt utan sjöar och fritt stående vätska.
Efter minimum 3 timers Torktid (vid +20˚C) appliceras ytan andra gången.
Efter ytterligare 3 timmers torrktid appliceras slutskiktet med Alfix TopCoat Design.
Viktigt ! Torrktiden mellan skrykningarna skall respekteras, för att uppnå det önskade resultatet.

Max 85% RF i underlaget innan applicering av Alfix TopCoat Design.
Rum-/underlagets temperatur samt Alfix TopCoat Design skall vara  mellan +15ºC og +25ºC.
Min. torrktid vid +20°C: 3 timmar mellan varje applicering.
Golvet får tidigast användas 1 dygn efter avslutad behandling vid +20°C.

Innan golvet får användas 
Tidigast 1 dygn efter avslutad påföringar av Alfix TopCoat Design, rekommenderar vi att golvet tvättas 2 
gånger med Alfix Golvtvätt utspädd med ljummet vatten (1 dl per 10 l vatten).
Mellan första och andra tvättningen bör golvet torka min 1 timme vid +20˚C. 
En sån porfyllning ger ökad styrka i ytan.

Rengöring
Verktyg rengöras i vatten innan produkten har torkad. 
Torr Alfix TopCoat avlägsnas mekaniskt.

Dagligt underhåll
Efter applicering av Alfix TopCoat Design anses  golvytan vara lik ett lackerad-/oljad trägolv, när det gäller 
underhåll. Golvytan tvättas med Alfix GolvTvätt eller liknande produkt med samma specifikationer.

Observera 
Alfix TopCoat Design rekommenderas för golv i bostäder eller på andra golvytor där belastningen på 
golvet är jämförbar med belastningen i bostäder. 
För golvytor med högre belastning än i bostäder kan det förväntas mer frekvent underhåll. 
Under kontorsstolar med hjul rekommenderas golvskyddsmatta. 
För stolar och andra föremål som ofta dras över golvet rekommenderas det att montera möbeltassar eller 
liknande under stolsben m.m. 
Vid entrédörrar rekommenderas mattor på golvytan. 
Spill på golvet ska torkas av innan det torkar in. 
Kontakta vår servicetekniska avdelning för mer information.
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Provningar
EMICODE test definierad av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Hänvisningar
Alfix broschyren: Plana underlag – Gjutning och spackling med PlaneMix
Alfix Temainfo: Alfix Designgolv - Topbeläggning med cementbasera spackelmassa.
Alfix Temainfo: Rengöring och underhållsanvisningar för Alfix TopCoat Design.

Produktinfo för:
Alfix PlaneMix
Alfix PlaneMix Säkerhetsdatablad

Vid tveksamhet:  Kontakt Alfix Service-tekniska avdelning.
För senaste uppdaterade utgåva av detta produktdatablad hänvisas till www.alfix.com

Tekniska data
Arbetstemperatur     Rum, underlag samt Alfix TopCoat Design: Min. +15°C / Max. +25ºC
RF i underlaget  Max 85% RF
Densitet  Ca 1,0 kg/ltr.
Glans  (20º/60º/85º) 0.5 / 2.4 / 1.9
Torrktid  Min. 24 timmar vid +20°C innan användning
Lagring  Ca. 12 mdr, i oöppnad emballage
  Lagringstemperatur mellan min +5ºC och max +30ºC.
 


