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Popis

Emulze na základě umělých pryskyřic, vhodná pro použití
v interiéru.

Použití

Jedno nebo dvounátěrový systém na dostatečně vyschlé
podklady omítky, betonu, zdiva, nelisovaných dřevovláknitých
desek, dřevitých vláken. Lze též použít na překrytí dřívějších
nátěrů.

Hlavní vlastnosti

- nežloutne
- odolná vodě
- bez zápachu, vymalované místnosti lze používat po několika
hodinách

Odstíny a lesk

- bílá a světlé odstíny

Základní údaje

- Specifická hmotnost
- Obsah sušiny
- Doporučená tloušťka
suchého nátěru
- Suchý proti prachu
- Další nátěr
- Bod vzplanutí
- Skladovatelnost

: 1,52 g/cm3
: cca 33% (v závislosti na odstínu)
: 35 mikronů
: cca za 30 minut
: min. cca za 2-3 hodiny
max. neomezen
: neudává se > 65°C
: 12 měsíců, při uložení na
chladném a suchém místě, chráněná
proti mrazu, v originálním balení

Základní technická data byla zjištěna při 23oC a 50% relativní
vlhkosti vzduchu
Vydatnost

teoretická 10,0 m2/litr
praktická cca 8,0 m2/litr
Praktická vydatnost závisí na různých faktorech, jako je struktura
podkladu, stav a tvar objektu, aplikační metoda, zkušenost
pracovníka a také atmosférické podmínky

Stav podkladu

Nové(neošetřené) podklady
Podklad musí být čistý, suchý a vyzrálý podklad. Savý podklad
penetrovat pomocí Sigmafix universal
Emulzní nátěr
Odstranit starý zpuchýřovaný nátěr, povrch zbavit všech nečistot.
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Pokyny pro aplikaci

Teplota povrchu a vzduchu musí být nad 5oC při aplikaci a
schnutí maximální relativní.vlhkost vzduchu 85%.

Typický systém

Způsob použití

jednou penetrační nátěr penetrací Sigmafix Universal
dva nátěry Sigmakote
Atraktivního povrchu lze docílit válečkováním.V tomto případě
neředit.
Stříkání
Tlakové stříkání
Štětec / váleček
Ředidlo
voda
voda
voda
Ředění
0-5%
10-15%
0-15%
Tryska
1,5-2mm
0,46-0,53mm
Tlak
0,3-0,4 Mpa 16,5 Mpa

Čistící prostředek

voda a mýdlo
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