SIGMASCHORS 2 a 3 mm
POPIS MATERIÁLU
POUŽITÍ
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI

BAREVNÉ ODSTÍNY
Poznámka :

BALENÍ

8273

Připravená strukturní omítkovina pro exteriér a interiér
Trvanlivá tvarová omítka pro zdrsněné povrchy jako:
cementová malta, vápenná malta, sádrové bloky, plynobeton.
-omyvatelná, drhnutelná
-bezešvá
-dekorativní v různých variacích
-prodyšná
-odolná poškrábání
-přetíratelná
bílá-přírodní a další dle vzorníků fasádních barev
vzhledem k minerálnímu původu jsou někdy možné malé odchylky mezi
šaržemi.
Doporučuje se použít stejné šarže pro stejnou stěnu.
plast vědra (s rukojetí) hmotnost 18 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní technická data byla zjištěna při 23°C,50% relativní vlhkosti
2mm
3mm
š1,70 g/cm
3 š1,79 g/cm3
Měrná hmotnost
š 82% objemových š 82% objemových
Obsah pevných částic
2-2,5 kg/m
2, 2,5-3 kg/m2
Teoretická vydatnost
š6 hodin
š6 hodin
Zaschlý na dotek
š24 hodin
š.48 hodin
Přetíratelný
neomezen
neomezen
Max.interval přetírání
12 měsíců v chladu a suchu v originálním balení
Doba skladování
neudává se
Bod vzplanutí
teplota povrchu a vzduchu musí být nad 5°C při aplikaci a schnutí
POKYNY PRO APLIKACI
maximální relativní.vlhkost vzduchu 85%.
-suchý, zbavený všech nečistot
STAV PODKLADU
-hladké podklady podetřít ředěným Kwartstone
-savé podklady penetrovat Sigmafix Universal
-drsné a savé podklady penetrovat ředěným Sigmacryl Universal v
odpovídajícím odstínu
-alkalicky reagující podklad neutralizovat
použití ve vlhkém prostředí na uzavřených podkladech se nedoporučuje
Poznámka :
jeden penetrační nátěr Sigmafix Universal
TYPICKÝ SYSTÉM
jeden sjednocující podnátěr (ředěný Sigmacryl Universal)
jedna vrstva Sigmaschors
-nářadí:
nerezové hladítko pro nanášení
ZPŮSOB APLIKACE
plastové hladítko pro strukturování
-ředidlo:
voda (jen když je nutno)
-čistící prostředek: voda
- pro rovné ohraničení např.okolo oken použijte zakrývací pásku.
NANÁŠENÍ HLADÍTKEM
pásku odstraňte před vytvrzením omítky.
- omítku nanášejte hladítkem v jedné tenké vrstvě. Velikost zrna určuje tloušťku
vrstvy.
- jakmile je nanesena plocha několika metrů je nutné povrch dokončit plastovým
hladítkem krouživými nebo přímými pohyby zpočátku určitým tlakem (vytváření
struktury) a po chvilce jen lehce, aby hladítko klouzalo po povrchu jen jemně.
- při úpravě větších ploch doporučujeme, aby jeden pracovník nanášel materiál a
další vytvářel strukturu.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Minimální množství větracího vzduchu pro:
1litr
namíchané
- 10% LEL
- - m3
barvy
- TLV
25 m3

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.

