
 

 

Calfix
® Alpha  

Egaline voor Anhydriet- en Alphavloeren 
 
Voornaamste kenmerken: 

 Op basis van alpha-halfhydraat 

 Zelf nivellerend 

 Spanningsarm 

 Geschikt op vloerverwarming 

 Tot 20 mm  
 

Producteigenschappen: 
Calfix

®
 Alpha is een egaline op basis van alpha-halfhydraat, speciaal geschikt voor het egaliseren van 

anhydrietvloeren in laagdiktes tot 20mm. Calfix
®
 Alpha egaline kan bedekt worden met tapijt, linoleum, parket en 

tegels. 
 

Ondergrondvoorbereiding: 
De ondergrond dient schoon, droog, vet- en vuilvrij te zijn, zoals aangegeven in DIN 18 365. Anhydrietvloeren  
schuren en stofvrij maken met een industriële stofzuiger en voorstrijken met Calstar

®
 Multiprim. 

 
Verwerking: 
Een zak van 20 kg Calfix

®
 Alpha egaline met ca 4,5 liter water mengen tot een homogeen mengsel.  

Na 5 minuten rijpen de mortel goed doorroeren. De verwerkingstijd is 30-45 minuten, afhankelijk van  
de temperatuur.  
 
Afwerking: 
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur overloopbaar.  
Bij een laagdikte tot 5mm is de egalisatielaag na 24 uur leg klaar. 
 
Veiligheidsgegevens: Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. 
Tijdens gebruik beschermende kleding dragen. Na aanraking met de huid of ogen, overvloedig spoelen met water  
en eventueel een arts raadplegen.  
 
Milieugegevens: 
Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften 
afvoeren. 
 
Houdbaarheid: 
In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 12 maanden houdbaar. 

 
Technische gegevens: 
Verwerkingstijd:   30-45 minuten, afhankelijk van de temperatuur. 
Verwerkingstemperatuur: Van +5°C tot +25°C (ondergrond-en omgevingstemperatuur) 

Druksterkte:   Na 28 dagen ≥ 20 N/mm² 
Buigsterkte:   Na 28 dagen ≥ 8 N/mm² 
Mengtijd:   5 minuten 
Droogtijd:    Na 2-3 uur overloopbaar, onder normale omstandigheden. 
Laagdikte:   Van 2-20 mm. 
Mengverhouding:  20 kg mortel met ca. 4,5 liter water 

Verbruik:   1,5 kg/mm/m² 
 
Artikelgegevens: 
Omschrijving:   Calfix

®
 Alpha 

Verpakking:   Kunststof zak 20 kg.  
Kleur:    Wit 
Soortelijk gewicht:  1,5 kg per liter 
EAN code:   8719324839303 
 

 
Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige 
stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij 
geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende 
product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden 
bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor 
uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 

 

Tri-al Afbouw B.V.  |  Communicatieweg 21  |  3641 SG  |  Mijdrecht  |  www.tri-al.nl 

Tel: 0297 283 755  |  Fax: 0297 289 350  |  info@tri-al.nl  

TECHNISCH DATABLAD 


