
Sigma WoodProtect Ultra  

Описание:Sigma WoodProtect Ultra satin е прозрачен лак  сатен на водна основа 

за екстериор и интериор на основата на алкидна емулсионна акрилатна дисперсия 

(хибрид). Този лак  е идеален за прозрачно завършване на елементи, като дограма, 

прозорци и врати.Предимствата на Sigma WoodProtect Ultra    са добрата 

устойчивост на дъжд, на външни условия и UV радиация.Този байц е 

влагорегулиращ и има много добро запазване на еластичността. Sigma WoodProtect 

Solid разполага с технология за изключителна защита. Това означава, че този 

продукт  има втори свързващ агент, който защитава основния свързващ агент. Това 

запазва дървената дограма красива за по-дълго време. 

Приложение: Водоразтворим лазурен лак,  със сертификат, удостоверяващ 

безопасността му при употреба  върху детските играчки EN 71 част 3, като и DIN 

53160, тестван за устойчивост на слюнка и пот.  

 Области на приложение:  

Комбиниран продукт, подходящ като  

• Декоративен лазурен лак за боядисване на закрито- например за стенни и таванни 

облицовки  

 • База, междинно и крайно покритие за масивни дървени елементи, например 

дървена дограма и външни врати, и т.н., според DIN ENV 927-2. 

Подобрени характеристики: 

- По-красив външен вид  

- Повишена дългосрочна защита  

- Бързо съхнене (може да се боядисва след около 6 часа) ➪ спестяване на време  

- Екологично чист  

- Добра покривност   

- Оптимална UV защита и висока UV абсорбция ➪ дългосрочна защита  

- Водоустойчив  

- Предлага се в голямо разнообразие от цветове 

Цветове:  За вътрешна и външна употреба SIGMA препоръчва екстериорните 

цветове на SIGMA LIFE.   

Степен на гланц: сатенен блясък  

Опаковка: 2,5 л и 1 л 

Плътност:  прибл. 1,02 гр/см  

Разход: 15м² /л 



Време на съхнене: не лепи прах след около 2 часа 

Повторно боядисване: след около 8 часа. 

При студени и влажно време се очаква по-дълъг период на съхнене.  

Съхранение : В затворена оригинална опаковка на хладно и сухо място, да се пази 

от измръзване, мин. 12 месеца. 

Техническите данни се отнасят за температура от + 23 °C и относителна влажност 

на въздуха 50 %. 

Практически съвети за нанасянето, устойчивост и насоки за цветовете, дървени 

повърхности, и т.н. можете да намерите в SIGMA брошурите за дърво. 

Препоръка за боядисване (съответстваща на информационен лист BFS бр 18)  

Основата трябва да бъде суха (Иглолистен дървен материал около 15% тегл., твърд 

дървен материал около 12% влага), здрава, без замърсявания. Проверете основата 

и съществуващи покрития за натоварването. Премахнете напълно нездравите 

покрития.  

Старателно премахнете старото покритие до достигане на  здраво дърво. 

Закръгляйте до 2 мм радиус. 

За масивни дървени елементи: 

В зависимост от класа на дълготрайност на дървото, на импрегнирания грунд със 

SigmaWoodprotect 2 in 1 matt . 

2 x :Sigma WoodProtect Ultra  (Грунд, Междинен- и финишен слой) 

 

Tемпература на нанасяне и температура на основата най-малко + 7 C. 

Максимална относителна влажност 85 %. 

  

За инструкции за изхвърляне и съвети за безопасност, моля обърнете се към 

информационен лист за безопасност. 


