SIGMAFIX UNIVERSAL
POPIS MATERIÁLU
POUŽITÍ
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI

BARVA A LESK

8205

Vodou ředitelný penetrační nátěr pro vnitřní i vnější použití na bázi akrylátové
disperze
přednátěr na neopracované podklady pro získání dobré přilnavosti a prevenci
proti změně barvy
- propouští vodní páry
- nezmýdelňuje
- může být přetřen emulzemi i rozpouštědlovými barvami
- výborně vyrovnává absorpci
po vysušení bezbarvá , polomatný, balení 5 a 10 litrů

TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu
cca 1,02 g/cm3
Specifická hmotnost
cca za 5 hodin
Suchá proti prachu
minimálně : cca za 16 hodin
Další nátěr
maximálně : neomezen
neudává se, .>65 °C
Bod vzplanutí
12 měsíců, při uložení na chladném a suchém místě, chráněný proti mrazu, v
Skladovatelnost
originálním balení
praktická 8 - 32 m2/litr, závisí na stavu povrchu a způsobu nanášení
VYDATNOST
teplota povrchu a vzduchu musí být nad 5°C při aplikaci a schnutí
POKYNY PRO APLIKACI
maximální relativní.vlhkost vzduchu 85%.
podklad musí být čistý, suchý a vyzrálý
STAV PODKLADU
savý podklad penetrovat pomocí Sigmafix universal
jeden penetrační nátěr Sigmafix Universal zředěný 1:4 s vodou
TYPICKÝ SYSTÉM
dva nátěry vrchním nátěrem na zdi
na zdivo neředit
ZPŮSOB POUŽITÍ
na ostatní podklady naředit Sigmafix Universal 1 : 4 s vodou
aplikovat čistým štětcem s dlouhým vlasem
voda a mýdlo ihned po použití
ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ minimálně požadované množství ventilačního vzduchu na:
1 litr barvy
- 10% LEL
- - m3
- TLV
2 m3
viz též bezpečnostní listy 1430 + 1431 (a +b)

Váš dodavatel - UNITECH Trading s.r.o., Pražská 53, 530 06 Pardubice, tel. 461105266, fax 461105276
www.unitechtrading.cz, e-mail: info@unitechtrading.cz
Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Ponecháváme si právo změny bez předchozího
ohlášení. Naše zodpovědnost za aplikaci produktů je ovšem mimo možnosti naší kontroly a nemůžeme
nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití.

