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ОПИСАНИЕ  
Водна основа стена боя за защитени вътрешни работи на базата на  

синтетична дисперсия смола.  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
Боядисване на защитено произведение, като долната страна на балкони и галерии.  

Пребоядисването на старата водна основа (стена) боя.  

ОСНОВНА  
- Много лесно да се прилагат.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
- Има няма конкретно действие карбонизация.  

- След един месец скраб съгласно EN 13300, клас 2.  

- Не пожълтяване.  

- Паропропусклив.  

- Неосапуняемо.  

- Виж също раздела "Допълнителна информация" в това списание.  

ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ  
Бяла и светли цветове.  

Mat.  

ОПАКОВАНЕ  
Пластмасови 10-литрова кофа.  

CORE  
плътност  

: Приблизително 1,53 кг / дм  

3  

Процента твърдо вещество около 39% от обема.  

Срок на годност  

: Суха съхраняват в запечатан оригиналната  

контейнер при температура между 5 ° С и  

30 ° С за най-малко 24 месеца.  

точка на възпламеняване  

: Не е приложимо  

Времето за съхнене, определени при 23 ° С и 50% относителна влажност  
суха след  

: Ва 1 часа  

препокриване  

: приблизително 4 часа  

ПРАКТИЧЕСКО  

ВРЪЩАНЕ  
В зависимост от естеството и структурата на субстрата и  

Начин на нанасяне: 6 m² / литър.  

субстрат  

СЪСТОЯНИЕ  
Surface напълно вързани, звук и суха. процента влага  

макс. 4%. Една добра индикация за субстрат може или не може да се боядисва  



може да бъде, дава Protimeter. Това могат да бъдат боядисани като на зелено  

LED светлини.  

Довършителни на все още не напълно вързани на разстояние повърхност може да 

доведе до  

цвят пъстрота (поради авария калций) и в най-лошия случай  

разграждане на продукта.  
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ОБРАБОТКА  

УСЛОВИЯ  
По време на приложение има необходимата формирането филм (сушене) и  

сушене да отговарят на следните условия:  

- Субстрат и стайна температура между 5 ° С и 30 ° С  

- Относителна влажност до 85%.  

- Температурата на основата трябва да бъде най-малко 3 ° С над точката на оросяване  

лъжа.  

- Добра вентилация.  

СИСТЕМИ  

Нетретирани минерални основи  
- Премахване на прах и отломки. На бетона  

премахнете възможно разцвет.  

- Когато е необходимо, ремонт на субстрата и / или изравняване.  

- пореста, абсорбиращи нередовни и / или леко Напрашване субстрати  

председател с Universal Sigmafix.  

Силно абсорбиращи и / или Напрашване субстрати фиксират Sigma  

Unigrund S.  

- Завършете с два слоя Sigmarcade Topcoat Мат.  

ОБРАБОТКА  

ИНФОРМАЦИЯ  
Разбъркайте добре преди употреба.  

Roller / четка  
Препоръчителна валяк: върху гладки повърхности ProGold Roller Tex.  

структурирани повърхности ProGold Roller  

Proflor  

Препоръчителна четка: ProGold Texkwast 7955 Exclusive  

разреждане  

: няма  

безвъздушен  
разреждане  

0-10% об вода.  

дюза  

: От 0.018 до 0.021 инча (= около 0.46 до 0.53 mm)  

налягане на разпръскване  

: 16,5 MPa (= около 165 атм.)  

инструмент за почистване  



Веднага след употреба с вода и препарат.  

СИГУРНОСТ  

МЕРКИ  
Вижте продукт лист Sigmarcade Topcoat Мат.  

ДОПЪЛНИТЕЛЕН  

ИНФОРМАЦИЯ  

шев  
Sigmarcade Topcoat Мат отлична адхезия към минерални повърхности и  

качествено еквивалент dispersiemuurverven.  

Абсорбиращи и / или неправилна абсорбиращи основи трябва първо предварително  

да бъде изгладена с Sigmafix Universal (разреден 1: 4).  

облагаемост  
Ако тази матова стена боя се нанася върху повърхности на ръката  

диапазон, може да се случи чрез докосване или почистване лъскави петна.  
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СПРАВКИ  

документация вестник  

номер  
Обяснение за информационни листове за продукт  

1411  

Периодично почистване за запазване на системи за боядисване  

1328  

GIP боядисване  

1300  

ЕМГ: 10100DN9703NL  

PPG Coatings Netherlands BV, PO Box 42, 1420 AA Uithoorn. Технически център, 

телефон (0297) 54 18 89, факс (0297) 54 03 66,  

приятел Info@sigma.nl, www.sigma.nl. Информацията в този документ е вярна към 

датата на издаване. Ние си запазваме правото  

без да се правят промени предизвестие. Отговорност на базата на данни от този лист се 

изключва.  

Sigma Coatings е марка на PPG.  
 


