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Sigma Coatings  

ОПИСАНИЕ:  водоразтворим лак, базиран на акрилна дисперсия.  

УПОТРЕБА 

Използвайте лака върху бетон и каменни фасади. Осигурява защита срещу карбонизация на бетона 

и естествения камък. Не може да се използва върху тъмни повърхности. 

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

- Млечна течност, която изсъхва като прозрачен филм.  

- Добра устойчивост на дифузия от въглероден диоксид.  

- Дишащ 

- Осигурява водоотблъскващ слой върху каменисти повърхности.  

- Изолационните свойства на външни стени ще бъдат повишени след нанасяне на Sigmafaсade лак 

поради своите хидрофобни характеристики.  

- Ще се намали риска от повреждане от измръзване, ефлоресценция, разпространение на гъбички 

и плесен 

 

ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ- безцветен  

Основни данни при 23 ° C и относителна 50% влажност 

Плътност: около 1,0 кг/дм3 

Съдържание на твърдо вещество : около 25% от теглото 

Не лепне след : около 3 часа 

Повторно боядисване : около 16 часа 

Срок на годност: най-малко 24 месеца, ако се съхранява на хладно и сухо място в затворена 

оригинална опаковка и се пази от замръзване. 

Температура на запалване : неприложима; > 65°C 

Физически свойства:   

Co2 устойчивост на дифузия на изпаренията : Sd,20 = 90 м 

H2o устойчивост на дифузия на изпаренията: Sd,20 = 0,06 м 

 



Разход:  6-10 кв.м./л. Разходът зависи от естеството, формата и състоянието на основата 

Указания за определяне на разхода 

Гладки повърхности : 2 слоя от 100 мл/м² всеки 

Абсорбираща повърхност  : 2 слоя от 500 мл/м² всеки 

 

Условия на нанасяне 

- Температурата на основата и околната среда по време на нанасянето трябва да бъде над 5°C 

- Основата трябва да бъде напълно суха 

 

Предварителна обработка на основта 

Чиста основа 

Премахнете всички замърсявания до постигане на чиста и здрава основа  

Премахнете остатъците от цимент, ако има такива 

 
Инструкции за употреба 

Airless Spray    

разредител : няма 

дюза : 0,011 inch (= прибл. 0,28 мм) 

налягане на дюзата : 10-12 MPa (= прибл. 100-120 atm.) 

 

Четка  

разредител : няма 

Почистване : вода, веднага след употреба. 

Предпазни мерки за безопасност  

вижте листове за безопасност 1430, 1431 и съответните информационни листове за безопасност на  

LEL и TLV стойности. 

Допълнителни данни 

Sigmafaсade лак абсорбира малко вода.  

Продължителният контакт с вода може да доведе до бели петна, които ще  

изчезнат по време на съхненето.  

 

Препоръки  

Таблици за преобръщане 1410 

Пояснение към информационния лист на продукта – вижте информационен лист 1411 

 


