
                                                                                               
Bezpośredni Przedstawiciel firmy TRIMETAL na terenie Polski

Alpha Tacto
            Wodna, odporna na szorowanie i przyjemna w dotyku farba ścienna.

Informacje ogólne
Najważniejsze właściwości:
Bardzo odporna na szorowanie,                                                                                                                          
Łatwa w użyciu,
Matowy wygląd,
Możliwość osiągnięcia specjalnego przyjemnego w dotyku efektu zamszu lub tkaniny,
W ramach efektu tkaniny możliwość wykonania kratki,
Dostępny w 24 specjalnych kolorach Alpha Tacto .
Zastosowanie: osuszony beton, powierzchnie oczyszczone ściernie, tynki, stare powłoki z farb w dobrym 
stanie itp.
Efekt przyjemnego dotyku może być osiągnięty jedynie przy użyciu podkładu Alpha BLGrond.
Warunki użytkowania
Temperatura  :   min. 5°C, maks. 30°C .
Relatywna wilgotność powietrza: maks. 85%.
Sprzęt: pędzel ławkowy lub wałek oraz specjalna szczotka do farb Alpha Tacto .
Informacje o produkcie: Produkt jest gotowy do użycia.
Czyszczenie sprzętu: wodą
Praktyczna wydajność: ok. 7 m2/l, w zależności od jakości podłoża i  sposobu aplikacji .
Właściwości produktu
Struktura w dotyku : zamsz lub tkanina.
Gęstość w bieli: ok. 1,05 kg/dm3.
Składniki stałe: ok.30%cięż. = ok. 26% obj.
Podkład wykonany produktem Alpha BL Grond jest po okresie 12 godz. schnięcia gotowy do ponownego 
malowania farbą Alpha Tacto.                                                                                                                        
Czas schnięcia przy 23°C i 65% RW  powierzchniowo: po ok. 30 min.
Do ponownego malowania: po 4-6 godz. drugą warstwą Alpha Tacto.
Oporność na mycie i szorowanie z dodatkiem środków czyszczących bez ługu.
Ponowne malowanie: stanowi dobry pokład do farb dyspersyjnych.
 Alpha Tacto nie nadaje się do użytku zewnętrznego.
Informacje dodatkowe
 Opakowania 2,5 i 10 l.
 Chronić przed mrozem.
Kolejność prac
Przygotowanie podłoża: w celu uzyskania optymalnego efektu podłoże musi być równe i gładkie.
Podłoża surowe:
Oczyścić lub ew. Odtłuścić.
Beton:
Usunąć ew. nalot pudrowy przez szczotkowanie.
Podłoża gipsowe:
Muszą być dostatecznie utwardzone i zdolne do znoszenia obciążeń.
Podłoża chłonne: impregnować preparatem Alpha Aquafix.
Inne podłoża pudrujące: Impregnować preparatem Alpha Fix.
Preparat Alpha Fix nanieść tak, aby nie tworzył błyszczącej powierzchni; w niektórych przypadkach można to
osiągnąć rozcieńczając go terpentyną.
Przygotowanie powierzchni uprzednio malowanych ściennymi farbami dyspersyjnymi:
Nieuszkodzone powłoki zmyć preparatem Sikkens Super Cleaner, luźne powłoki usunąć. Przed 
naniesieniem preparatu  Alpha BL Grond dobrze wyrównać podłoże, tak, aby było gładką i równą 
powierzchnią.



Prace wykończeniowe

System Alpha Tacto:  nanieść najpierw dwie warstwy preparatu Alpha BL Grond. Zobacz informacje 
techniczne o tym produkcie.
Następnie nanieść dwie warstwy Alpha Tacto w sposób umożliwiający uzyskanie zamierzonego efektu.

Efekt zamszu: nanieść pędzlem warstwę Alpha Tacto. Nanosić i rozprowadzać długimi pociągnięciami w 
dowolnyh kierunkach.
Pozostawić do schnięcia na okres 4-6 godzin.
Następnie nanieść pędzlem w taki sam sposób jak wyżej drugą warstwę farby Alpha Tacto.

Efekt tkaniny: nanieść wałkiem warstwę Alpha Tacto.
Na mokrą warstwę farby nanieść od razu strukturę tkaniny używając do tego specjalnej szczotki 
Tacto Tool. Strukturę nanosić pionowymi pociągnięciami szczotki.                                                                    
Pozostawić do schnięcia na okres 4-6 godzin.
Następnie nanieść wałkiem drugą warstwę Alpha Tacto.
Na mokrą warstwę farby nanieść od razu strukturę tkaniny używając do tego specjalnej szczotki 
Tacto Tool. Strukturę nanosić pionowymi (lub poziomymi w przypadku efektu kratki) pociągnięciami szczotki.
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