
 

SIGMA SILOXAN SYNFIX 

Описание:   

Силоксанов грунд - идеален за нанасяне върху нови мазилки, силно абсорбиращи повърхности, 

предварително смесени мазилки, естествен камък, вар, силикатни повърхности. Водоустойчив и 

дишащ.  

Характеристики 

Грунд за системата SIGMA Siloxan  

Добри свойства на проникване в основата  

Пропускливост на водни пари  

Алкалоустойчив 

Водоотблъскващ 

Приложим върху варови и калиеви силикати 

Продуктът отговаря на изискванията на европейската директива 2004/42 / ЕО, която отговаря за 

ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в околната среда 

 

Цвят: безцветен  

 
Гланц: не е приложимо 

Базови данни при 23° C и 50% относителна влажност    

Относително тегло:  0,89 кг/л  

Съдържание на твърдо вещество около 12%  

Теоретично разходна норма 5-6 м2/л ( 0,170 л/м2) в зависимост от състоянието на основата 

Време за съхнене: 6 часа 

Сух на допир: 12 часа 

Повторно боядисване: след 12 часа   

Срок на годност (на сухо и хладно) 12 месеца 

Точка на запалване (DIN 53213)  26° C    

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Разклатете добре преди употреба 



Нанасяне - четка 

Препоръчителен разредител: продуктът е готов за употреба 
Количество на разредителя- 

Диаметър на дюзите -  

Дюза налягане -  

Почистване с разредител 20   05    

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

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

продукта 

Подготовка на основата 

Основата се шпаклова, трябва да остане, суха и чиста, без прах и други замърсявания.  

В случай на замърсяване с плесен или водорасли обработете със Sigma Fungisol. При стари 

повърхности, където е необходимо, да се обработи със специален разтвор. При мазилки това 

може да доведе до промяна на цвета. 

N.B. В случай, че повърхностите са вече боядисани, проверете съвместимостта и адхезията с 

предложената система. 

Грундиране  

Нанасяне на грунд, в зависимост от вида на основата:  

Sigma Siloxan Synfix безцветен за напрашени повърхности 

Финишно покритие  

2  x Sigma Siloxan Topcoat   

Забележка: за постигане на декоративни ефекти нанасяйте Sigma Siloxan Lasurbasis разреден 

съгласно желания ефект. 

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

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

обработените повърхности в продължение на най-малко 48 часа от дъжд. 

SIGMA SILOXAN SYNFIX - Характеристики на продукта 

Силоксанов грунд-идеален за нанасяне върху нови мазилки, силно абсорбиращи повърхности, 

предварително смесени мазилки, естествен камък, вар, силикатни повърхности. Водоустойчив и 

дишащ. Теоретично разходна норма 5.6 м2 / л в зависимост от състоянието на основата. С обемно 

съдържание на твърди вещества около 12% и относително тегло около 0.89 кг/л. 

 


