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Popis

Dekorativní povlak s metalickým efektem pro interiéry, ředitelný vodou.

Použití

Doporučeno pro finální estetický nátěr zdí v kancelářích, hotelech,
obchodech, divadlech, vzorkovnách, restauracích, obytných prostorách
a jiných representativních budovách.
Zvláště určený jako finální nátěr skelných tkanin, zdiva, křemenných
povlaků, a strukturovaných nátěrů

Hlavní vlastnosti

-

Odstíny a lesk

- 36 metalických odstínů
- saténový vzhled

Základní údaje

Velmi dekorativní stříbřitý kovový vzhled
Vynikající kryvost
Jednoduchá aplikace
Omyvatelný podle DIN 53778
Nanáší se stříkáním nebo válečkem
Velmi slabě páchne při aplikaci

- Specifická váha
- Objem pevných částic
- Přetíratelnost
- Bod vznícení

: 1,07 g/cm 3
: 22% objemově
: po 4 hod.
: není použitelný

Základní údaje jsou stanoveny při 23°C a relativní vlhkosti 50%.

Vydatnost

Stav podkladu

Praktická
10 - 12m 2/litre
Praktická vydatnost závisí na různých faktorech, jako je struktura
podkladu, stav a tvar objektu, aplikační metoda, zkušenost pracovníka a
také atmosférické podmínky
Nové(neošetřené) podklady
Musí být dostatečně soudržné, suché a vyčištěné až na zdravý podklad.
Nedostatečně suchý nebo vytvrzený podklad může způsobit
nepravidelné nasáknutí barvy (způsobené alkalickými výkvěty).
Velmi savé podklady penetrujte pomocí Sigmafix Universal (viz
technický list 8205).
Staré podklady na bázi vodních dispersí
Dobře přilnavé, zdravé a vyčištěné. Zmatněte broušením.

Aplikační podmínky

Důležité
Po přípravě musí být podklad absolutně vyrovnaný (bez nerovností,
škrábanců) a rovnoměrně nasákavý. Sigmulto Metallic zvýrazní
jakoukoliv nerovnost.
Aby byly zajištěny optimální podmínky pro tvorbu a vytvrzení, je nutné
dodržet během aplikace a schnutí následující podmínky. Teplota
prostředí a teplota podkladu musí být vyšší než 5°C.
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Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 85%.
Dobré větrání během aplikace a zasýchání.

Systémy

Hladký povrch :
Na připravený povrch aplikujte základní neprůsvitnou vrstvu
s pravidelnou strukturou Sigma Kwarts nebo Sigma Kwartstone
ve vybraném odstínu Sugmulto Metallic.
Dokončete dvěma vrstvami Sigmulto Metallic.
Sigmulto Metallic na minerálním nátěru
Na připravený povrch aplikujte základní neprůsvitnou vrstvu Sigmatex
Superlatex nebo Sigma Supra Matt / Satin ve vybraném odstínu
Sugmulto Metallic.
Dokončete dvěma vrstvami Sigmulto Metallic.
Sigmulto Metallic na skelné tkanině.
Po aplikaci a zaschnutí skelné tkaniny, přetřít Sigmatex Superlatex ve
vybraném odstínu Sigmulto Metallic.
Dokončete dvěma vrstvami Sigmulto Metallic.
Sigmulto Metallic na obloženém zdivu.
Po aplikaci a zaschnutí dokončete dvěma vrstvami Sigmulto Metallic.
Poznámka:
Nedoporučujeme používání jiných základních nátěrů než výše
uvedených, neboť to může mít negativní důsledky na aplikační
vlastnosti, mechanickou odolnost a estetický vzhled systému Sigmulto
Metallic.

Aplikační instrukce

Váleček
Druh válečku: Nylonový s krátkým vlasem (8 mm)
Ředění :
žádné
Metoda :
rozetřít nátěr. Potom dokončit válečkem ve stejném
směru. Abyste se vyhnuli opakování, pracujte bez
přestání – vlhké do vlhkého.
Aplikace tmavých odstínů (např. MT 12, MT 18, MT 19 a MT 28) na
větších a velmi hladkých plochách může způsobit nerovnoměrné
nasákávání do podkladu a stopy po tazích válečku.
Čištění nářadí :
Nářadí vymyjte čistou vodou s detergentem bezprostředně po použití.

Bezpečnostní opatření

Pozor :
Z důvodu lehkého stoupání tlaku v obalu otvírejte opatrně.

Skladování

Viz listy 1430 a 1431 (a+b). Důkladnější informace získáte
v Bezpečnostních listech.
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Minimálně 9 měsíců v suchém a chladném prostředí chráněném před
mrazem v originálním neotevřeném balení. Sigmulto Metallic je třeba
také chránit před vysokými teplotami. Nesmí být vystaven teplotám nad
30°C.

Doplňující informace

Přilnavost
Systém Sigmulto Metallic má vynikající přilnavost na porézních
podkladech a také na kvalitních nátěrech zdiva.
Systém Sigmulto Metallic dobře drží také na uzavřených podkladech
jako jsou staré alkydové nátěry. V případě aplikace na uzavřený
podklad, může vlhkost z kondenzace způsobit odlupování nátěru.
Neaplikujte Sigmulto Metallic na uzavřené podklady (např. na staré
alkydové nátěry) v místnostech s rizikem kondenzace, jako jsou
kuchyně a koupelny.
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