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SIGMA COATINGS  

Декларация за продукта:  

СИГМА Contour Aqua PU Primer е матов, водо -разтворим  

 За вътрешно и външно.  

Употреба:  
Грунд и междинни покрития върху всички  

конвенционални субстрати, като дърво, дървени материали, метали, цветни метали, 

съвместими пластмаси след подходяща предварителна обработка  

Боядисване с SIGMA Contour Aqua PU Matt, Satin или Gloss.  

Удобства:  
- Бързосъхнещ  

- Много добра адхезия  

- Мирис  

- Много добър поток  

- Много добро покритие  

- Добър опесъчаване  

- Лесен за обработка  

Цветове:  
White и смесим върху системата за SIGMAMIX.  

Gloss:  
матов  

Размер на опаковката:  
5 L, 2.5 L, 1 L  

Плътност:  
Приблизително 1,34 грама / cm³  

Разход:  
80 мл / m в зависимост от структурата на повърхността  

Разреждане:  
Вода  

Време на съхнене:  
прахо-суха, след около 1 час  

сухо и могат да бъдат боядисани след 4 часа при 20 ° С и 65% относителна влажност.  

Ниските температури обекти и / или висока влажност забавят времето за съхнене.  

Срок на годност:  
В запечатана оригиналната опаковка на хладно и сухо място, измръзване условия без 

най-малко  

12 месеца.  

Подготовка на повърхността:  
Дървена основа трябва да се почисти. Старата боя да се шлифова, силна  

закален повърхности (сиво) слоеве смила добре и, ако е необходимо, заоблени ръбове.  

Импрегниране със стабилни размери, а не със стабилни размери дървени компоненти 

на открито с Sigma Life импрегнант (ите. Паралелки съпротивата EN 350-2), DIN 68 

800, част 3.  

Трябва да се правят предпазни мерки (вж SIGMA листовка дърво). 

  

Обезмаслете стомана и отстраняване на ръжда.Премахва се горният  слой и се грундира 

със СИГМА Allgrund.  
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СИГМА Contour Aqua PU Primer  
Съвместими пластмаси за покритие на цялата повърхност с SIGMA Universol (1:50 с 

вода разрежда), като се използва P 400 wet шкурка опесъчаване внимателно.  

След това изплакнете обилно с чиста вода.  

Обработка:  
заличава (виж SIGMA Aqua подсказка), ролка (Moltoprenwalze), водни пръски.  

За шлифоване на водна основа бои шкурка 235 U / P240 3M се препоръчва.  

Основен  слой:  
СИГМА Contour Aqua PU Primer  

Временно и окончателно покритие:  
СИГМА Contour Aqua PU Мат, Satin или Gloss  

 

.  

Почистване на инструментите:  
Веднага след употреба с вода.  

Температура на обработка най-малко + 7 ° C.  

Максимална относителна влажност 85%.  

Особено трябва да се спазват:  
VOB, част С, DIN 18363 Раздел 2 и 3 и BFS листовки въпросните  

следващите работни пространства.  

Инструкции за изхвърляне и съвети за безопасност се обърнете към  

Информационен лист за безопасност.  

Код на продукта:  
M-GP 01  

Съдържа:  
Алкиден емулсии, акрилна емулсия, титанов диоксид, пълнители, вода, гликоли,  

Консерванти, образуващ филм, спомагателни добавки.  

Непрозрачност:  
навсякъде  

Gloss:  
матов  

 
 

 


