
 

SIGMAFAÇADE TOPCOAT HP 

Описание:   

Водоустойчива боя за вътрешна и външна употреба, разработена на основата на смолата Hydro 

Pliolite ®; повърхности - мазилка, бетон, цимент, гипскартон; може да се нанася директно върху 

влажни стени, без използването на грунд, дори в екстремни климатични условия при температура  

2С° и 90% относителна влажност;  

 

Характеристики 

• Висока устойчивост на атмосферни влияния  

• защита от карбонизация според EN 1062-6 Sd (CO2)> 50 м. Sigmafacade Topcoat HP има  

SD (148микрона) CO2 равна на 172м.  

• Отлична паропропускливост, устойчивост на дифузия на водните пари - Sd = 0,21 и 148 мм 

дебелина на сухия филм.  

• Може да се нанася при ниски температури (не по-малко от 2 ° C)  

• Отличната адхезия към основата се дължи на смолата Hydro Pliolite. Може да се нанася без 

грундиране.    

• Бързо съхнене (на дъжд след 2 часа)  

• Висока устойчивост на екстериорния цвят .  

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

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

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

  

Гланц: мат  

 Базови данни при 23° C и 50% относителна влажност    

Относително тегло 1,6 кг/л (бяло)  

Съдържание на твърдо вещество около 52%  

Теоретична разходна норма 6 – 8м2/л за един слой в зависимост от разреждането и вида на 

основата.  

Време за съхнене: след 1 час  

Повторно боядисване: след 8-12 часа  



Срок на годност (на сухо и хладно) до 12 месеца (да се пази от замръзване)  

Точка на запалване (DIN 53213) Не е от значение 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Разклатете преди употреба 

Нанасяне: мече/четка   

Препоръчителен разредител - вода         

Количество на разредителя - 5 – 10%    

Разтворител за почистване: вода и сапун веднага след употреба.  

 

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. 

Финишно покритие  

2 x Sigmafacade Topcoat HP  

ЗАБЕЛЕЖКА: върху напрашените и абсорбиращи повърхности е необходимо да се нанася грунд, 

като изберете един от следните варианти: Sigma S Unigrund безцветен, Sigmafix бял или 

пигментиран, Sigma Siloxan Synfix силоксанов. 

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

малко от 2 ° C или над 30 ° C и относителната влажност по-голяма от 90%. 

 SIGMAFAÇADE TOPCOAT HP – Характеристики на продукта 

Водоустойчива боя за вътрешна и външна употреба, разработена на основата на смолата Hydro 

Pliolite ®; Отлична устойчивост на атмосферни влияния, висока адхезия към повърхностите. Защита 

от карбонизация,  висока устойчивост на дифузия на CO2 в съответствие с EN 1062-6 с SD 

(148микрона) CO2 равно на 172 m. С обемно съдържание на твърди частици около 52%, 

относително тегло от около 1,6 кг /. Теоретична разходна норма 6-8 m2/л. 

 


