
SIGMALIFE VS Acryl Satin  

Описание:  Sigmalife VS Acryl Satin е водоразтворим  лазурен лак за дърво за вътрешна и външна 

употреба. 

Приложение: Идеален за нанасяне върху сурово дърво. Като тънкослойно покритие върху по-

малки немасивни дървени елементи например козирки, дървена ламперия, огради и т.н. 

Характеристики: 

- Икономична система  

- регулира влагата  

- Водоустойчив  

- Пази повърхността на дървото от UV радиация  

- Бързо съхнене ( след около 1 час)  

- Подчертава структурата на дървото  

- Лесен за нанасяне 

- водоразтворим  

 

Цветове: над 100 цвята от мострите SIGMALIFE  

 Степен на гланц: satinх 

Опаковка: 5 л, 2,5 л, 1 л 

Плътност:  прибл. 1,00 гр/см 

Разход: в зависимост от състоянието на основата прибл. 80 мл/м² 

Разреждане: вода 

Време на съхнене: не лепи прах след около. 1/2 часа;  

Повторно боядисване: след около 1 час при 23 °C и 50 % относителна влажност.  

Съхранение: В затворена оригинална опаковка на хладно и сухо място, мин. 12 месеца.  

 

Подготовка на повърхността: Повърхността трябва да бъде чиста, суха, почистена от прах. 

Съдържанието на влага в дървения материал, измерена на няколко места, при дълбочина 5мм не 

трябва да надвишава 12% за иглолистна дървесина и 15% за твърдо дърво. Основата и 

съществуващите покрития трябва да бъдат тествани за издръжливост. Нездравите слоеве трябва 

да бъдат отстранени. Прах и мръсотия се отстраняват до достигане на здраво и чисто дърво. 

Острите ръбове се закръгляват до минимум. 2 mm. Някои видове дърво, при които има изисквания 

за защита, трябва да бъдат импрегнирани с SIGMA LIFE импрегнант.  



 

Тези данни за свойствата и приложението на продуктите, които предлагаме са сбор от най-

доброто от нашите знания и практически опит, защото поради разнообразието от възможни 

приложения не е възможно да се представят всички детайли. Годността на продукта зависи от 

условията на съхранение.  

Препоръка за боядисване за масивни и по-малки дървени елементи 

*Res. = клас на устойчивост (вижте информационния лист за дърво) 

Нанасяне : четка, мече,  неразреден 

Почистване на инструментите: веднага след употреба с вода 

Температура при нанасяне и температура на основата най-малко + 7 °C. 

 Максимална относителна влажност  85 %. 

Забележки: Оптимални повърхности, които можете да достигнете, използвайки специални 

инструменти за нанасяне за системи за боя на водна основа (Виж Sigma Aqua-Tool-Tip). Инструкции 

за безопасност и информация за изхвърляне, моля обърнете се към информационния лист за 

безопасност. 

 

Продуктов код: M-KH 01 


