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DIALFIX VLOKKEN 

Kleurvlokken voor meerkleurige wandafwerking voor 
binnenmuren 

 

DIALFIX VLOKKEN hebben een diameter van 7 mm en een dikte van 500 µm, het hars is acrylaat. 

EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK 

• Maken deel uit van het DIALFIX systeem. 

• Voor meer uitleg over het totale DIALFIX systeem verwijzen wij naar de technische fiche van DIALFIX. 
 

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN 

 
De ondergrond moet droog, vlak, coherent en ontvet zijn. 

 

Voorbehandeling van de ondergrond 

Vochtige ondergronden: 

• De oorzaak opsporen en er aan verhelpen. 

 

Ondergronden met een duidelijk reliëfverschil: 

• Schuren en indien nodig herstellen met aangepaste plamuur uit het POLYFILLA PRO assortiment.  

 

Niet coherente of sterk poederende ondergronden: 

• Een eerste laag GLOBAPRIM HYDROFIX aanbrengen. 

 

Vettige ondergronden 

• Wassen met een huishoudelijk detergent of met POLYFILLA PRO S600. 

 

Wateroplosbare vlekken 

• Isoleren met een laag DIALPRIM onverdund en een wachttijd van 15 uur respecteren alvorens verder af te werken. 

 

 

 

 

 

De vlokken met een vlokkenpistool in de nog klevende DIALFIX FOND AQUA spuiten. Ze integreren zich en verlenen DIALFIX zijn 
meerkleurig aspect. 
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VERWERKING VAN HET PRODUCT 

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.  

• Stofdroog 1 uur 

• Droog 1 uur 

• Overschilderbaar 6 uur (daarna licht droog afborstelen en licht schuren om losse 
vlokken en niet vlakke vlokken te verwijderen) 

Verwerkingsvoorwaarden  

• Ondergrondtemperatuur Min. 5°C  

• Omgevingstemperatuur Min. 5°C 

• Relatieve vochtigheid Max. 85% 

Verwerking en verdunning  

• Aangepast vlokkenpistool Met een aangepast vlokkenpistool in de nog klevende DIALFIX 
FOND AQUA spuiten (gelieve ons te raadplegen) 

Reiniging materiaal - 

SAMENSTELLING 

• Bindmiddel(en) Acrylhars 

• Pigment(en) - 

• Oplosmiddel - 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Aspect -  

• Kleur Volgens de kleurenwaaier 

• Verpakkingen 0,25kg – 5kg  

• Densiteit bij 20°C - 

• Theoretisch rendement 250 g/m²   

STOCKAGE - HOUDBAARHEID 

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. 
Tenminste 36 maanden houdbaar bij vermelde condities. 

HYGIËNE EN VEILIGHEID 

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. 
Buiten bereik van kinderen houden.  

 

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen 
en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen 
enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.  
Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van 
recente datum. 
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