SIGMAVAR WS SATIN

ОПИСАНИЕ: Безцветен акрилен полиуретанов лак на водна основа за вътрешни повърхности от
дърво и камък, като стълби, подове, врати ; безцветно защитно и декоративно покритие без
мирис, съхне бързо, с висока устойчивост на износване; лесен за почистване, без пожълтяване и
устойчивост на домакински препарати;
Характеристики:
• Устойчивoст на износване
• Лесен за нанасяне
• Бързо съхнене
• Лесен за почистване
• След 7 дни (20 ° C) е устойчив на случаен контакт с чай, кафе, алкохол (40 °)
• Продуктът отговаря на изикванията на европейската директива 2004/42/ЕО 161/2006), която
планира да се ограничат емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в околната среда

Цвят: безцветен
Гланц: сатен
Основни данни при 20 ° C и 50% относителна влажност
Относително тегло около- 1,05 кг/л
Съдържание на твърдо вещество около 28%
Теоретично разходна норма: приблизително 11,2 м2/л за дебелина на сухия филм 25 микрона
Време за съхнене: след 45 минути
Сух на допир: след 2 часа
повторно боядисване: след 3 - 4 часа
Срок на годност (на хладно и сухо) 24 месеца (да се пази от замръзване)
Точка за възпламеняване : (DIN 53213) не е приложима
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- разбъркайте добре преди употреба
Нанасяне

четка/мече
Препоръчителен разредител-вода
Количество на разредителя-продуктът е готов за употреба
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
Дърво: с шлайфане отстранете всички следи от грес и смола. Ако имате стара боя премахнете я и
направете проверката за адхезията с вашата система продукти. Преди нансянето трябва да се
провери съдържанието на влага в основата да не е повече от 20%. Имайте предвид, че за
нанасянето на безцветни продукти е от първостепенно значение подготовка на основата.

Грундиране
Нанасяне на грунд, в зависимост от вида на основата:
1 x Sigmalife VS Acryl
Финишно покритие
2 x 25 микрона Sigmavar WS Satin
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%.
SIGMAVAR WS SATIN - Характеристики на продукта
Еднокомпонентен безцветен акрилен полиуретанов лак на водна основа за вътрешни
повърхности, подложени на износване и пешеходен трафик. висока устойчивост на износване.
Съдържание на твърдо вещество около около 28% и относително тегло от 1.05 кг/л.

