
 

 

 

Sigma Life VS-X Сатен 
 

Импрегнатор за дърво за екстериора на базата на алкидна смола. 

 

Предназначение 

 

Като първи слой  за дървени конструкции- външни, като дограма, балкон и 

огради . 

 

Характеристики 

 

• Водоустойчив 

 

• Влагорегулиращ 

• Фунгицидна активност срещу нападение на дървото  

• Фиксира светлите цветове на  масивната дървесина 

• Предпазва  повърхността на дървесината  от UV радиация 

 

• Може да се боядисва отгоре с бои и лакове, както  алкидни така и на водна 

основа 

Цветове  и  гланц 

Различни дървесни цветове и различни декоративни цветове според Sigma Life 

цветова схема. 

Светлата база (0701) е с по-ниска устойчивост на атмосферни влияния, 

отколкото оцветената . Поради това не се  препоръчва неоцветена система. 

Сатенен блясък. 

 

Разфасовки : 1 литър , 2.5 литра 

Разходна норма -25кв.м /литър 

плътност:около 0,9 кг / куб.дм 3 

Процент на твърди в-ва:около 50.5 об.% 

Препоръчителна дебелина на сухия филм:20 микрона (= 40 микрона мокър)  

точка на възпламеняване:42 ° С 

 



 

Време за съхнене, определено при 23 ° С и относителна влажност от 50% 
Сух след:3 часа 

Сухо на докосване след:4 часа 

препокриване:след около 16 часа 

Срок на годност: Запечатан оригиналната опаковка при температура между 5 ° С 

и 30 ° С в продължение на най-малко две години. 

теоретично покритие 
Дебелина на сухия филм 20 микрона: 25 m² / литър 

практическо покритие 
Зависи от няколко фактора, включително формата на обекта, състоянието и 

профила на повърхността, метод на прилагане, опит и климатичните условия. 

Условия на обработка 
По време на приложението е необходимо да са спазени следните условия:  

- Температура над 5 ° C. 

- Относителна влажност до 85%. 

- Дървото  да е изсушено  до средно съдържание на влага от 16 ± 2% 

 

системи 

Прозрачна система чисто дърво 
• механична абразия. 

• импрегниране с Sigma Life VS-X сатен. 

• Завършете с три слоя Sigma Life DS  Сатен  

 

Цялостна система за боядисване  на  дърво 
• механична абразия 

• импрегниране  с Sigma Life VS- X сатен. 

• След изсъхване  Sigma бои на базата на алкидни смоли или боя на  водна 

основа  

 

Инструкция за нанасяне: 

Нанасяне с четка 

Не се разрежда 

 

При ниски температури, понякога е необходимо да се разрежда с максимум 

2% Sigma Thinner  - разредител 20-02  

 


