
SIGMASOLTEC SELFCLEAN    

 

Описание:   

Фасаген на водна основа против карбонизация, самопочистваща се нанотехнология, със специален 

патент NPS® (нанометрична система за боядисване). Особено подходящ за защита на фасади, 

подходящи повърхности - мазилка, бетон, цимент, гипскартон и др. 

Характеристики 

• Използването на специална нанотехнология, която противодейства на усвояването на мръсотия.  

• Висока защита срещу карбонизация, устойчивост на проникване на въглероден диоксид  

    Sd (CO2) =200 м при 100микрона дебелина на сухо покритие.  

• дишащ, пропускливост на водни изпарения Sd <0.14 м.  

• Висока водоустойчивост, благодарение на добавката силоксанова смола.  

• Висока устойчивост на атмосферни влияния.  

• Много добра адхезия към основата.  

• 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: приблиз.1,48 кг/л  

Съдържание на твърдо вещество около 64%   

Теоретично разходна норма:6 ÷ 9 м²/л за един слой  

Време за съхнене: след 1 час  

Сух на допир: след 2 часа 

Повторно боядисване: след 12 часа  

Срок на годност (на сухо и хладно) до 24 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 0-5%  

- Диаметър на дюзите -  

-Дюза налягане -  

-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. 

Грундиране 

Нанасяне на грунд, в зависимост от вида на основата:  

Unigrund S  безцветен  за напрашени основи   

Sigmafix White оцветен за напрашени основи   

Sigmafix Universal за основи в добро състояние 

Sigmacryl Prim за основи в добро състояние 

    
Финишно покритие  

2 x Sigmasoltec Selfclean  

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

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

обработените повърхности в продължение на най-малко 48 часа от дъжд. 

SIGMASOLTEC SELFCLEAN - Характеристики на продукта  

Фасаген на водна основа против карбонизация, самопочистваща се нанотехнология, със специален 

патент NPS® (нанометрична система за боядисване). Особено подходящ за защита на фасади, 

подходящи повърхности - мазилка, бетон, цимент, гипскартон и др. Устойчивост на проникване на 

въглероден диоксид Sd (CO2) =200 м при 100микрона дебелина на сухо покритие; пропускливост 

на водни изпарения Sd <0.14 м.;  обемно съдържание на твърди частици 64% и плътност около 1.48 

кг / л. 

 


