
 

SIGMA MIOCOAT GRANA MEDIA   

 

Описание  

Алкидна декоративна боя за вътрешна и външна употреба, която може да се нанася директно 

върху галванизирани повърхности; осигурява отлична адхезия към различни видове правилно 

подготвени метални повърхности, както и дървени повърхности.  

Характеристики 

- Нанася се директно върху поцинкована стомана, PVC и анодизиран алуминий.  

- Специалната слоеста структура осигурява отлична защита срещу атмосферни влияния.  

- Продуктът отговаря на изикванията на европейската директива 2004/42/ЕО 161/2006), която 

планира да се ограничат емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в околната среда 

 

Цветове: Сив и други цветове, направени със SIGMAMIX системата. 

 Гланц: мат металик 

Основни данни при 20 ° C и 50% относителна влажност   

Относително тегло около- 1,50 кг/л  

Съдържание на твърдо вещество около 46%  

Теоретично разходна норма: приблизително 9-10 м²/л   

Време за съхнене при 20 ° C : суха на допир: след 1 час 

Повторно боядисване: след 24 часа  

Срок на годност (на сухо и хладно място) 12 месеца  

Точка за възпламеняване : 44°C  

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

- разклатете преди употреба 

Нанасяне: мече/четка/пръскане  

Препоръчителен разредител:  Sigma Thinner 210    

Количество на разредителя: максимум 5%    



Диаметър на дюзата -                                                                              

Дюза налягане –  

Почистващ разтворител Sigma Thinner 210 

    

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

Вижте разделите 1430 - 1431 "Указания за безопасност" и Информационния лист за безопасност на 

продукта 

Подготовка на основата 

Дърво: шлайфайте и премахнете всякакви следи от грес и смола. Ако има стара боя, премахнете я 

и проверете адхезията с вашата система за боядисване. Преди нанасяне на слоя за защита се 

уверете, че съдържанието на влага в основата не е повече от 20%. 

Цветни повърхности: Отстранете всички следи от ръжда чрез изчеткване или шлайфане. 

Обезмаслете повърхността, за да се гарантира правилна адхезия към боята. Ако има стара боя, 

премахнете я и проверете адхезията с вашата система за боядисване.  

Леки сплави: обезмаслете и ако има стара боя, премахнете я и проверете адхезията с вашата 

система за боядисване.  

Поцинкована стомана: Отстранете всички следи от цинкови соли и обезмаслете повърхността. Ако 

има стара боя, премахнете я и проверете адхезията с вашата система за боядисване.  

Твърдо PVC: леко шлайфане и обезмасляване на повърхността.  

  

Грундиране 

Нанасяне на грунд, в зависимост от вида на основата:  

2 x Sigmetal Primer           цинков фосфат против ръжда        за цветни повърхности  

Забележка: когато се третират повърхности от твърдо PVC, леки сплави и поцинкована стомана, 

винаги проверка за адхезията със сътветната система. 

Финишно покритие  

2 x Sigma Miocoat Grana Media  

 

Забележка: Sigma Miocoat Grit Media е термопластичен продукт, така че не е препоръчително да се 

нанася върху  материали като прозорци и врати.  

  

Забележка: Не нанасяйте продукта, когато температурата на околната среда и основата е по-малко 

от 5 ° C или над 30 ° C и относителната влажност е по-голяма от 85%.  

 



Sigma Miocoat Grana Media - Характеристики на продукта  

еднокомпонентна деккоративна боя за интериорна и екстериорна употреба, която се нанася 

директно върху поцинковани повърхности. С обемно съдържание на твърди частици около 46%, 

относително тегло около 1.5 кг/л; Теоретична разходна норма: приблизително 9-10 м²/л.   

 

 


