
Sigma Contour PU Aqua Satin   

ОПИСАНИЕ: Висококачествена сатенена боя на водна основа за вътрешни повърхности на базата 

на полиуретан акрилат с LTA технология (Lipophobic Technology for (PU)Acrylics) за висока 

устойчивост срещу замърсители и петна. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

- декоративно защитно покритие на правилно подготвени дървени конструкции и облицовки  

- за нанасяне върху стомана и цветни метали, които са грундирани с подходящ грунд 

- нанасяне  върху съществуваща шлайфана боя, както въз основа на акрилна дисперсия, така и на 

базата на алкидна смола. 

  

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 - Лесна за нанасяне 

- Отлична покривност  

- Дългъг живот след отваряне 

- Отлична устойчивост на грес, мръсотия и домакинско почистване, благодарение на LTA®  

- устойчива на надраскване и износване 

- постоянен цвят 

- Без пожълтяване 

- Бързо съхнене 

- Сертифицирана 

 

ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ: бяло и почти всички цветове. Сатен  

 

Опаковка:  1 л и 2,5л.  

Плътност: около. 1,26 кг/дм3  

Съдържание на твърдо вещество около : около 38%  

Препоръчителна дебелина на сухия филм: 30 микрона (= около 80 микрона мокър) за един слой 

Срок на годност :  съхранение на сухо място в затворена оригинална опаковка при температура 

между 5 ° С и 30 ° С в продължение на най-малко 12 месеца. 

Точка на възпламеняване: не е приложимо 

 Основни данни при 23 ° C и 50% относителна влажност   

Съхнене: около 1 час  

Не лепи прах: след 3 часа 

Повторно боядисване  : след около 5 часа. Могат да се нанасят няколко слоя в един ден.   



* Ниската температура и високата относителна влажност забавят процеса на съхнене. 

 Теоретична разходна норма: при дебелина на сухия филм 30 микрона: 13 м²/л.  

Практична разходна норма  
Практическата разходна норма зависи от редица фактори, като форма на повърхността, метод на 

нанасяне и атмосферни условия.  

 

УСЛОВИЯ НА НАНАСЯНЕ   

За да постигнете подходяща дебелина на сухия слой трябва да изпълните следните условия: 

Температурата на основата и  околната среда трябва да бъде над 7 °C по време на нанасяне и 

съхнене. Относителната влажност между 60% и 85%. Достатъчна вентилация по време на нанасяне 

и съхнене. Повърхността да е суха и чиста. 

Вижте също Sigma информационен лист  1324 " характеристики и съхнене на бои на водна основа”. 

 Системи за дърво за индустриална обработка със Sigma Lith продукти (вариант 1) 

- Почистване и шлайфане  

- лакиране със Sigma SContour PU Aq Satin.  

- Завършете със Sigma S Contour PU-AQ Satin 

 
 Системи за дърво за индустриална обработка със Sigma Lith продукти (вариант 2) 

- Почистване и шлайфане 

- Завършете със Sigma SContour Pu-AQ Satin. 

Стомана, галванизирана стомана, алуминий и пластмаса  

- Повърхността трябва да се обработва както е показано в информационния лист на Sigma  

Multi Aqua Primer. 

- грундирайте със Sigma Multi Aqua грунд.  

- лакиране със Sigma S Contour  PU-AQ Satin.  

- Завършете със Sigma S Contour  PU-AQ Satin  

 Нанасяне върху съществуваща  боя (водна или алкидна)  

- Почистете добре и внимателно полирайте  

- Завършете със Sigma S Contour  PU-AQ Satin   

или  

- Почистете добре и внимателно полирайте  

 

- лакиране със Sigma S Contour  PU-AQ Satin   

- Завършете със Sigma S Contour  PU-AQ Satin  



Шлайфане  

За шлайфане на бои, посочени по-горе вижте Sigma информационен лист 1325. 

За подробна информация за системата моля, обърнете се към следните информационни листове:  

Нови строителни системи; виж листове 4910, 4911 и 4914.  

Системи за техническо обслужване; виж лист 4811. 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Четка / мече  

Препоръчителна четка: четка ProGold 7700 Exclusive серия.  

Препоръчително мече: ProGold Vilt 
Разреждане: ако е необходимо, се разрежда до 5% с чешмяна вода.  

Забележка: за големи повърхности използвайте мече.  

  
Air Spray 

Разреждане: 5-10 % с чешмяна вода 
Дюза  :  1,8-2,0 mm  

Налягане  :  0,3-0,4 MPa (= около 3-4 бара)  

Почистване: Почистете с хладка вода и може би понякога със сапун веднага след употреба.  

Остатъците да се изхвърлят  по подходящ начин.  

 

Съхнене със SIGMA QDS SYSTEM  

Форсирано изсъхване винаги е възможно със Sigma QDS 

Стайната температура трябва да бъде между 2 ° С и 7 ° С.  

  
Система Electric IR сушене  

Сушенето със Sigma QDS започва само  5 минути след нанасяне.  

Продължителност на сушене 15 минути. 

Когато обектът се поставя неподвижно трябва да има разстояние от 30 до 50 cм между него и 

лампата. Когато се държи в ръка разстояние между 10 и 20 сантиметра.  

Температурата на повърхността не трябва да бъде по-висока от 60 ° С  

10 минути охлаждане. 

Система Gasgestuurd IR сушене  

Сушенето със Sigma QDS започва само  5 минути след нанасяне. Продължителност на сушене 15 

минути.Когато обектът се поставя неподвижно трябва да има разстояние от 60 до 100 cм между 

него и лампата.Температурата на повърхността не трябва да бъде по-висока от 60 ° С  

10 минути охлаждане. 

БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Консултирайте се със съответния лист за безопасност 

 

 



ЛОС съдържание 

BREEAM HEA9 

Измерените емисии на 
летливи органични съединения  
според ISO 11890-2: 2006 

Законен стандарт (г / л) 
 

отговаря на BREEAM HEA9 
 

31,0 гр/л 130 гр/л да 

 

LEED IEQ4.2 – 2009 

Измерените емисии на 
летливи органични съединения  
в опаковка, без вода 

Законен стандарт (г / л) 
 

отговаря на LEED IEQ4.2 – 2009 
 
 

54,7  гр/л 275 гр/л да 

 

 


