
SIGMAPEARL CLEAN MATT   

Описание  

Миещ се интериорен латекс съдържащ 100% акрилна смола. Специалната му 

формула го прави изключително устойчив на измиване и лесен за почистване, 

дори от най-трудните петна. Sigmapearl Clean Matt е подходящ за минерални 

повърхности, бетон, мазилка, шпакловка и гипсокартон. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Много лесен за почистване. Възможност за почистване се получава един месец 

след нанасяне. 

 За упорити петна препоръчваме използването на специфични почистващи 

средства Sigmapearl Cleaner. 

 Висок клас на износоустойчивост 1 съгласно EN 13300. 

 Отлично изравняване и лесен за нанасяне. 

 Малка чувствителност към ефекта "лак" (не е лъскав след измиване). 

 VOC <1 г / л. 

 Без емисии на вредни вещества и разтворители. 

 Символът DUBOKEUR ® означава, че Институтът Nibe (Холандски институт за 

изграждане на биологията и екологията) удостоверява, че продуктът е най-

добрия екологичен избор. 

 Продуктът отговаря на изискванията на европейската директива 2004/42 / ЕО 

(161/2006) за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения 

(ЛОС) в околната среда 

Цвят    

Бял и други цветове, направени със системата за миксиране. 

Гланц: мат (около 6% гланц)  

Основни данни при 20 ° C и 50% относителна влажност   

Плътност около 1,3 кг/л (бяло)  

Съдържание на твърдо вещество около 43%  



Теоретична разходна норма: приблизително 7-9 м²/л в зависимост от условията 

на нанасяне. 

Сух на допир: след 2 часа 

Повторно боядисване: след 6 часа 

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

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Разклатете преди употреба 

Нанасяне: мече/четка 

Препоръчителен разредител: вода 

Разредител: обем 0-5% 

Диаметър на дюзите - 

Дюза налягане - 

Разтворител за почистване: вода и сапун веднага след употреба. 

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:  

1 x Sigmacryl Prim  Acqua  Pigmentato  за основи в добро състояние 

1 x Sigmaprim Assist  Acqua  Pigmentato  за основи в добро състояние 

1 x Sigmafix Universal  Acqua  Incolore  за основи в добро състояние  

1 x Sigmalys Prim  Acqua  Pigmentato  Per за основи от гипсокартон  

 

Финишно покритие  

2 x Sigmapearl Clean Matt 



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

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

Почистване - Clean Sigmapearl 

Максималната възможност за почистване на Sigmapearl Clean Matt се получава 

след един месец от нансянето; от съществено значение е да се спазят 

нанасянето и времето на съхнене, за да се получи правилното формиране на 

филма на продукта. В някои случаи петната могат да се почистват само с топла 

вода и мека кърпа. За да премахнете най-трудните петна препоръчваме Ви да 

използвате определен препарат Sigmapearl Cleaner; Ефективността на този 

препарат е тествана от нашите лаборатории с отлични резултати. Имайте 

предвид обаче, че при премахване на особено трудни петна, остават леки 

ореоли на повърхността. 

За да почистите петна направете следното: 

- Напръскайте обилно със Sigmapearl Cleaner върху петното 

- Оставете за около 20-30 секунди; 

- Премахнете петната с мека кърпа; 

- Изплакнете с вода от чешмата; 

- Ако петното все още остава видимо, повторете измиването, докато не получите 

желания резултат. 

Забележка: ние силно препоръчваме използването на микрофибърни кърпи. 

 

SIGMAPEARL CLEAN - Спецификации на продукта 

100% акрилна миеща боя за интериори, специално разработена да се почиства 

лесно, като не остава лъскава след измиване. Устойчивост на износване клас 1 

съгласно EN 13300. Теоретично покритие 9.7 кв.м/л за слой. Със съдържание на 

сухо вещество обемно приблизително 43% и относително тегло около 1,3 кг. 

 


