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ОПИСАНИЕ: Водоразтворим грунд на база акрилна дисперсия за вътрешна и външна употреба.  

УПОТРЕБА: Грундиране на минерални основи, за премахване на абсорбацията и осигуряване на 

подходяща адхезия за следващите бои. За фиксиране на остатъците от варови бои върху порести 

основи.  

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Изравнява хигроскопичността на порести основи и предотвратява 

обезцветяване на следващите слоеве боя. Улеснява слагането на тапети. Неосапуняем . Отлична 

адхезия и импрегниращи свойства. Повторно боядисване с емулсия и водоразтворими бои. 

Пропусклив на водни изпарения. 

ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ:  млечен, сухо покритие, почти безцветно. Мат  

Основни данни при 23 ° C и 50% относителна влажност 

плътност : прибл. 1,02 кг/дм3 

съдържание на твърдо вещество : прибл. 26% обемно 

не лепне след : прибл. 2 часа 

повторно боядисване след : прибл. 6 часа 

срок на годност : 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 

Разходна норма:  неразреден, при нанасяне върху силно абсорбираща повърхност: прибл. 8 м²/л. 

Разреден, при нанасяне върху нормална абсорбираща повърхност : прибл.от  8 м² до 32 м² /л. 

УСЛОВИЯ НА НАНАСЯНЕ 

Температурите на основата и на околната среда при нанасянето и съхненето трябва да бъдат над 

5°C. 

Варосъдържащите мазилки не би трябвало да имат вече алкална реакция.  

Подготовка на основата 

Импрегниране на голи основи  

Премахнете всички замърсявания и дефекти.  

Ако са необходими поправки могат да се направят със Sigma LimefreeRepairplaster. 



Грундирайте със Sigmafix Universal. 

Определете немиещите се слоеве боя 

Премахнете изтърканата боя, колкото се може повече.  

Праховите остатъци трябва да бъдат фиксирани със Sigmafix Universal. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Инструменти: дългокосместа четка или квадратна limer четка. 

Разредител: Не се използва разредител когато се нанася върху клетъчен бетон или варови, 

пясъчни повърхности.  

Никакви остатъци от прах върху боята. 

При нанасяне върху равни и гладки повърхности Sigmafix Universal може да се разрежда до  

съотношение 1 част Sigmafix Universal към 4 части вода. 

Почистване: инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба.  

БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Вижте информационни листове 1430 и 1431. 

Вижте листа за безопасност на Sigmafix Universal. 

ПРЕПОРЪКИ таблици за преобразуване  1410  

Обяснение на информационни листове за продукта 1411 

 

 


