
Sigma Façade Elastocoat Semi-Matt   

ОПИСАНИЕ: Водоразтворима, еластомерна, изолационна боя за вътрешна и външна употреба; 

повърхности - мазилка, бетон, цимент, гипскартон; подходяща за запълване на пукнатини; 

В комбинация със Sigma Façade Elastocoat филер се използва за запълване на  пукнатини и 

поправки върху минерални основи. 

Поддържа постоянна еластичност.  

Характеристики 

 - запълване на пукнатини в съответствие с DIN EN 1062-7, класификация A1 / м A4 

- водоустойчива  

- добра покривност  

- лесна за нанасяне  

-  дишаща 

- добра устойчивост на износване 

-  за вътрешна и външна употреба  

 

ЦВЕТОВЕ – бял и почти всички цветове, направени със SIGMAMIX системата. 

ОПАКОВКА - пластмасова кофа от 10 литра 

Относително тегло: около 1,34 кг/дм3  

Съдържание на твърдо вещество около: 49%  

Срок на годност: най-малко 12 месеца в затворена оригинална опаковка на хладно, сухо място, без 

опасност от замръзване. 

Точка на възпламеняване: не е приложимо 

Базови данни при 23° C и 50% относителна влажност    

Не лепи прах: 3 часа  

Напълно суха:  5 часа  

Повторно боядисване: 5 часа 

ФИЗИЧЕСКИ ДАННИ H2O устойчивост на парите : Sd,225 = 0,86 м  

CO2 Паропропускливост : Sd,210 = 641 м  

Коефициент на поглъщане на вода : W = 0,042 kg (m² · h½)  

РАЗХОД - най-малко 240 мл / м² за слой. 

 



 

УСЛОВИЯ НА НАНАСЯНЕ 

Необходимо е образуването на филм, който се поддържа по време на нанасянето и  

сушенето, за целта трябва да са изпълнени следните условия:  

- температура над 5 ° С.  

- Относителна влажност до 85%.  

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

- Добра вентилация. 

СИСТЕМИ ЗА БОЯДИСВАНЕ ЗА  ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ  

Система 1: минерални основи с пукнатини  

- Премахване на прах и отломки.  

- Когато е необходимо ремонт на основта и / или изравняване.  

- при наличие на пори и / или лек прах грундирайте със  Sigmafix Universal.  

- Силно абсорбиращи основи грундирайте със Sigma Unigrund S.  

- Напълно обработени основи със Sigma Façade Elastocoat Filler (480 мл / m²).  

- Напълно завършени основи със Sigma Façade Elastocoat Semi-Мат (240 мл /м²). 

Система 2: повредени минерални основи с големи пукнатини  

- Премахване на прах и отломки.  

- Когато е необходимо ремонт на основата и/или изравняване. 

- Пукнатини (не по-дълбоки от 2 см) и премахване на прах.  

- наличие на пори и / или лек прах грундирайте със  Sigmafix Universal.  

- Силно абсорбиращи основи грундирайте със Sigma Unigrund S.  

- Пукнатините се  запечатват с Tigron Acryfill.  

- в зависимост от местоположението на пукнатините, ако са ниско Sigma Façade Elastocoat Filler 

(300 мл./2м) 

- Напълно обработени основи със Sigma Façade Elastocoat Filler (480 мл / м²).  

- Напълно завършени основи със Sigma Façade Elastocoat Semi-Мат (240 мл /м²). 

- Информационен лист. Подробна информация виж лист 4958. 

СИСТЕМИ ЗА БОЯДИСВАНЕ ОТВЪТРЕ 
Система 3: повредени минерални основи с пукнатини 

- Премахване на прах и отломки.  

- Когато е необходимо ремонт на основта и / или изравняване използвайте Sigma Egalisatiepleister 

- при наличие на пори и / или лек прах грундирайте със  Sigmafix Universal.  

- Напълно обработени основи със Sigma Façade Elastocoat Filler (480 мл / m²).  

- Напълно завършени основи със Sigma Façade Elastocoat Semi-Мат (240 мл /м²). 

 

 

 



- Пукнатини (не по-дълбоки от 2 см) и премахване на прах.  

- при наличие на пори и / или лек прах грундирайте със  Sigmafix Universal.  

- Пукнатините се  запечатват с Tigron Acryfill. 

- в зависимост от местоположението на пукнатините, ако са ниско Sigma Façade Elastocoat Filler 

(300 мл./2м)  

- Напълно обработени основи със Sigma Façade Elastocoat Filler (480 мл / м²).  

- Напълно завършени основи със Sigma Façade Elastocoat Semi-Мат (240 мл /м²). 

- Информационен лист. Подробна информация виж лист 4975.  

 
Таблицата по-долу показва връзка между стандарт DIN EN 1062-7 и системи Sigma Façade Elastocoat 

боя. 

Класификация в съответствие с BS EN 1062-7  

Температура на нанасяне на системата  

A1 ≤ 0.1 mm 23 ° С в продължение на 1 и 3  

А2 ≤ 0.25 mm -10 ° С 1 и 3  

A3 ≤ 0.5 mm -10 ° С в продължение на 1 и 3  

A4 ≤ 1.25 mm * -10 ° C в продължение на 2 и 4 

 *  При наличие на пукнатини първо трябва са се проведе архитектурно проучване . Въз основа на 

тези изследвания трябва да се определи системата за боядисване със  Sigma Façade Elastocoat 

 
 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Разбъркайте добре преди употреба 

Нанасяне: мече/четка   

Разреждане: не  

Почистване на инструментите: веднага след употреба с вода. 

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

Вижте информационния лист за безопасност на продукта  

 

 


