
SIGMA MULTIPRIMER RAPID   

Микропорест бързосъхнещ грунд, регулиращ влагата в дървото.   

ОПИСАНИЕ 

Алкиден бързосъхнещ грунд за дървени, пластмасови материали и стомана.  

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Отлично покритие 

 Бързо съхнене, повторно нанасяне след 2 часа 

 Отлична адхезия 

 Може да се полира 

 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 

 

ЦВЯТ 

Бял. Други цветове се изготвят със системата за миксиране SigmaTint Absolu. 

БЛЯСЪК 

Матов 

Основни данни при 20 ° С и 50% относителна влажност 

Относително тегло приблизително 1,4 кг / л (бял) 

Съдържание на твърдо вещество с обем около 46% 

Теоретично покритие приблизително 13,1 m² / л при 35 микрона сух филм 

Съхнене, не лепи прах: след 30 минути 

Сух на допир: след 1 час 

Повторно нанасяне: след 2 часа 

(Внимание: 24 часа след нанасяне е необходимо да се шлайфа, за да получите най-

добрата адхезия на финала). 

Срок на годност (на хладно и сухо място) 24 месеца 

Точка на възпламеняване (DIN 53213) 41 ° C 

ИНСТРУКЦИИ 

Разбъркайте старателно преди употреба. 

Нанасяне с мече / четка 

Готов за употреба 

Обем на разредител - 

диаметър на дюзата - 



Дюза налягане - 

Почистване с разредител 20-05 

 

Дърво: Шлайфане и отстраняване на всички следи от грес и смола. Ако имате стара боя 

премахнете частите, които не са добре прилепнали към основата, което ще гарантира 

съвместимост със системата. 

Преди нансяне се уверете, че влажността на основата не е повече от 20%. 

PVC: изшлайфайте леко и обезмаслете повърхността. 

Нанасяне на грунда: 

2 х 35 микрона Sigma MULTIprimer Rapid, шлайфане между първия и втория слой 

N. В. При нанасяне върху твърди PVC повърхности винаги да се проверява адхезията на 

предложената система. 

2 Amarol Triol Satin/LT Gloss LT микропорести грундове за дървени повърхности 

2 Sigmastar Brilliant Gloss Enamel 

2 Sigma S Contour Gloss / Сатен / Мат  

  

стомана  

- Почистете добре и обезмаслете.  
- Премахнете ръждата ръчно или механично да степен на чистота ST3  
(NEN-EN-ISO 8501-1) .  
- Напълнозавършена с три слоя Sigma Multi Rapid Primer.  
- Край с Sigma емайл боя на базата на алкидна смола, например  S contour PU gloss 
 
PVC (виж забележката)  
- Почистете .  
- Внимателно полирайте с Scotch-Brite.  
- Основeн слой Sigma Multi Rapid Primer.  
- Последен слой със  Sigma емайл боя на базата на алкидна смола, например, Sigma 
Contour PU Gloss 
 
имайте предвид:  
Поради голямото разнообразие от пластмасови материали преди нанасяне на грунда да 
направите проба  
ЗАБЕЛЕЖКА: Не нанасяйте, когато температурата на околната среда и основата е по-малко 
от 5 ° C или над 30 ° C и относителна влажност по-голяма от 85%. 
 

 



 

 


