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Popis

Akrylátový povlak na bázi vodní disperse pro vnitřní použití, tónovatelný
na tónovacím automatu. Možnost vytvoření dvou dekoračních efektů :
- efekt stucco a efekt mramor

Použití

Doporučeno pro finální estetický nátěr zdí v kancelářích, hotelech,
obchodech, divadlech, vzorkovnách, restauracích, obytných prostorách
a jiných reprezentativních budovách.

Hlavní vlastnosti

-

Odstíny a lesk

S výrobkem lze dosáhnout dvou dekoračních efektů : efekt stucco a
efekt mramor.
Rychlá, snadná a ekonomická aplikace
Úspora času efekt stucco lze realizovat ve dvou krocích
Tónovatelný na automatech Sigma nebo pomocí universálních
pigmentů
Delší doba schnutí
Nezmýdelňuje

- bílá + 46 specifických odstínů (viz barevnice)
- namícháním s universálními pigmenty
Důležitá poznámka
Z technických důvodů spojených s výrobkem a s aplikační metodou se
mohou objevit odchylky odstínů proti referenčním vzorkům .
Doporučujeme používat pro jednu souvislou stěnu vždy balení se
stejnými čísly výrobních dávek. Namíchaný odstín si odzkoušejte na
zkušebním vzorku.
- Efekt stucco : dekorativní matná
- Efekt mramor : matný / lesklý

Základní údaje

- Specifická váha
- Objem pevných částic
- Přetíratelnost
Efekt Stucco
Efekt Mramor
- Bod vznícení

: 1,7 g/cm 3
: 45% objemově
:
: cca 3 hod.
: cca 6 hod.
: není použitelný

Základní údaje jsou stanoveny při 20°C a relativní vlhkosti 55%.
Doba schnutí je silně ovlivněna aplikační metodou, okolní teplotou a
savostí podkladu. Zvýšená relativní vlhkost vzduchu a / nebo nižší
teplota prostředí prodlužují dobu schnutí.

Vydatnost

Průměrná spotřeba
300 – 400 g / m 2 za celý systém.
Praktická vydatnost závisí na aplikační metodě

Stav podkladu

Nové(neošetřené) podklady
Musí být dostatečně soudržné, suché a vyčištěné až na zdravý podklad.
Velmi savé podklady penetrujte pomocí Sigmafix Universal (viz
technický list 8205).
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Staré podklady na bázi vodních dispersí
Dobře přilnavé, zdravé a vyčištěné.
Staré vrstvy na bázi alkydových pryskyřic (glyceroftalické). Dobrá
přilnavost, zdravý podklad a dobře vyčištěný. Zmatněte obroušením.

Aplikační podmínky
Systémy

Důležité
Po přípravě musí být podklad absolutně vyrovnaný (bez nerovností,
škrábanců) a rovnoměrně nasákavý. Sigmulto Stucco zvýrazní
jakoukoliv nerovnost.
Aplikaci neprovádějte při teplotách pod 8°C.
Efekt Stucco
Sigmulto Stucco nanášejte pomocí nerezového hladítka se
zakulacenými rohy (v dávkách od 200 – max. 250 g / m2), širokými tahy
náhodným způsobem.
Po zaschnutí potáhněte první vrstvu vrstvou druhou malými
nepravidelnými pohyby pomocí nerezového hladítka a pečlivě
dokončete.
Možná varianta : po uschnutí je možné provést velmi lehké přeleštění
ocelovou drátěnkou č. 000.
Efekt mramor
Válečkem aplikujte první vrstvu Sigmulto Stucco (ve vrstvě 300 až 350
g/m2). Pomocí plastové špachtle tvarujte malý nebo velký motiv podle
Vaších představ.
Po zaschnutí proveďte lehké přebroušení pomocí nerezového nože.
Potom naneste finální vrstvu (50 – 100 g/m2). Povrch upravte
(uhrabejte) lehce přerušovanými pohyby pomocí nerezové špachtle
nebo hladítka. Pro získání finálního vzhledu proveďte po zaschnutí
lehkou úpravu pomocí ocelové špachtle nebo hladítka

Aplikační instrukce

Poznámka :
Nanášejte jen doporučená množství materiálu. Větší množství může
způsobit praskliny. To se projevuje nejčastěji na uzavřených podkladech
a při nanášení většího množství materiálu.
Poznámka :
Protřeste plechovku po dobu aspoň 2 minut dříve, než přidáte pigmenty.
Po dávkování pigmentů dejte plechovku znovu do sekeru a mixujte
minimálně dalších 5 min.
Aplikační nářadí :
Efekt stucco:
Nerezové hladítko se zakulacenými rohy
Pro finální úpravu musí být nerezové hladítko malého formátu.
Efekt mramor:
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První vrstva : Strukturovaný
váleček (s texturou)
Finální vrstva : ocelová
špachtle nebo hladítko.

Ředění :
Sigmulto Stucco je připravený k použití.
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Čištění nářadí
Nářadí čistěte čistou vodou bezprostředně po ukončení práce.

Bezpečnostní opatření

Viz listy 1430 a 1431 (a+b). Důkladnější informace získáte
v Bezpečnostních listech.

Skladování

Minimálně 12 měsíců v suchém a chladném prostředí chráněném před
mrazem v originálním neotevřeném balení.

Doplňující informace

Sigmulto Stucco neodolává vodě.Neaplikujte na plochy, které mohou být
ve styku s vodou. V případě aplikace Sigmulto Stucco na uzavřeném
podkladu, vlhkost nebo kondenzace může způsobit delaminaci.
Neaplikujte Sugmulto Stucco na uzavřené podklady (např. staré
alkydové nátěry), v místnostech s rizikem kondenzace jako jsou
kuchyně nebo koupelny.
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