
 

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin   

ОПИСАНИЕ  

Водно двукомпонентно покритие за мече за външна и вътрешна употреба на епоксидна основа. 

Приложение 

За етажи, настилки на балкони, шоуруми, подове на складове, подове на помещения и гаражи. 

Може да се използва за довършителни стени. 

Основни характеристики  

- Слаб мирис 

- Бързо съхнене 

- Добра устойчивост на износване 

- Устойчиво на механично напрежение 

- Добра устойчивост на химикали  

- Лесно за почистване 

- Адхезия към съществуващи покрития на епоксидна, полиуретанова, акрилно-водна основа или на 

основата на алкидна смола 

- Подходящо за употреба върху водонепропускливи основи 

- Подходящо за употреба в хранително-вкусовата промишленост  

- Леко пожълтяване поради свързващото вещество. 

- Може да се появи обезцветяване при контакт с гуми. 

 

 Цветове и гланц по RAL каталога  

RAL 1001  RAL 3012   RAL 6034   RAL 7030  RAL 7039  

RAL 1011  RAL 3016  RAL 7000  RAL 7032  RAL 7040  

RAL 1013  RAL 5009  RAL 7001  RAL 7033  RAL 7044  

RAL 1015  RAL 5023  RAL 7004  RAL 7034  RAL 7047  

RAL 1019  RAL 5024  RAL 7012  RAL 7035  RAL 9001  

RAL 2010  RAL 6002  RAL 7023  RAL 7037  RAL 9002  

RAL 3009  RAL 6011  RAL 7024  RAL 7038  RAL 9010  

Могат да се направят различни цветове при поискване (цветови вариации). 

Някои цветове се покриват със Sigmafloor Clear Finish PU Matt. 

Виж бележките към раздел допълнителна информация. 

Финишно покритие Satin. 



Опаковка  

База и втвърдител заедно - 2.5 литра. 

База и втвърдител заедно - 5 литра. 

База и втвърдител заедно - 12 литра. 

Основни данни за смесения продукт 

Плътност: около 1,3 кг / дм3 

Процент на твърдо вещество 53% от обема 

ЛОС (в комплекта): до 3 г/л 

Препоръчителна дебелина на сухия филм: 75-90 микрона 

Срок на годност: съхранява се на сухо място в запечатана оригинална опаковка при температура 

между 5 ° С и 30 ° C до 6 месеца. 

Точка на възпламеняване: неприложима 

Времето за съхнене се определя при температура 23 ° C и 50% относителна влажност 

Съхнене: около 2 часа 

Сухо на допир след: около 4 часа  

Може да се върви върху него: след около 5 часа  

Повторно боядисване: мин. 5 часа; макс. 3 седмици  

 

За допълнително покритие използвайте  Sigmafloor Finish PU Semi-Matt и Sigmafloor Clear Finish PU 

Matt; Виж допълнителна информация. 

Пълно втвърдяване: 7 дни * 

* Вижте допълнителна информация. 

Физически данни се определят при втвърден материал след 7 дни. 

Устойчивост на износване ASTM D4060: 82 мг (1000 оборота CS 17/1 кг) 

Разходна норма в зависимост от грапавостта на основата: 6 -7 m² / л. 

Условия на основата 

Стабилна повърхност. 

Съдържанието на влага на циментова настилка до 4%. 

Съдържанието на влага на анхидритни етажи до 0.5%. 
 

Условия на нанасяне 

Необходимо е образуването на филм, който трябва да отговаря на следните условия по време на 

нанасяне и съхнене: 

- Температура на основата на между 10 ° С и 30 ° С 

- Относителна влажност до 85%. 

- Температурата на основата трябва да бъде най-малко 5 ° C над точката на оросяване.  

 

 



 

Системи за обработване 

  

Предварителна обработка на бетон 

- Премахване на прах и отломки. 

В резултат на обработването повърхността  трябва да бъде здрава, стабилна 

с достатъчна грапавост. 

- Премахване на прахта. 

- Извършване на ремонт със Sigma Mortar 2K EP или циментова замазка със смола. 

Предварителна обработка на замазката 

- Премахване на прах и отломки. 

- Повърхността трябва да се направи груба или да се опесъчи с карборунд абразивни дискове. 

В резултат на обработването повърхността  трябва да бъде здрава, стабилна с достатъчна 

грапавост. 

- Премахване на прахта. 

- Извършване на ремонт със Sigma Mortar 2K EP или циментова замазка със смола. 

Предварителна обработка на анхидритните етажи 

- Премахване на прах и отломки. 

- изчистете повърхността от карбонат и опесъчавайте с карборунд абразивни дискове. 

В резултат на обаработката повърхността  трябва да бъде здрава, стабилна 

с достатъчна грапавост. 

- Премахване на прахта. 

- Извършване на ремонт със Sigma Mortar 2K EP  

Система на боядисване  

  Система за цветовете (за цветове, вижте таблицата в раздел "Допълнителна информация") 

- 1-ви слой: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin се разрежда с до 5% вода. 

- 2-ри слой: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin неразреден. Ако е необходимо разреждане максимум 

5% с вода   

- Трети слой: Ако е необходимо Sigmafloor Aqua 2K EP Satin неразреден. Ако е необходимо 

разреждане максимум 

5% с вода   

 

Система с лак (всички цветове) 

- 1-ви слой: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin се разрежда с до 5% вода. 

- 2-ри слой: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin неразреден. Ако е необходимо разреждане максимум 

5% вода   

- Трети слой: Sigmafloor Clear Finish PU Matt. 

 

 



Системи (продължение)  

При силно порести повърхности първият слой Sigmafloor Aqua 2K EP Satin се заменя от един слой 

грунд  Sigmafloor Impregnating Primer 2K EP. За да се получи добра адхезия на Sigmafloor Aqua 2K EP 

Satin,  грунда Sigmafloor Impregnating Primer 2K EP трябва да има време за съхнене 16 часа или 

максимално време за съхнене на 24 часа (при 15 ° С до 20 ° С) и продължението да бъде със 

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin.  Във връзка с покривността винаги трябва да има два слоя Sigmafloor 

Aqua 2K EP Satin. 

 Стени отвън и отвътре 

 Предварителната обработка 

  - Премахване на прах и отломки. Върху бетона е възможно премахване на цимент. 

  - Когато е необходимо да се направят поправки на повърхността и / или да се изравни с подходящ 

продукт. 

 

Боядисване 

  - 1-ви слой: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin се разрежда с до 5% вода 

  - 2-ри слой: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin неразреден. Ако е необходимо разреждане максимум 

5% вода   

  - 3-ти слой: Ако е необходимо Sigmafloor Aqua 2K EP Satin неразреден. Ако е необходимо 

разреждане максимум 5% вода   

  

Цялостна информационна система 

За детайлна информация за системи, функции против приплъзване и естетически облицовки, 

можете да се позовете на следните системни листове: 

Системи отвътре; виж лист 4981. 

Системи отвън; виж лист 4985. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

Съотношение на смесване 

70 от базовия компонент 30 втвърдител (по обем) 

75 от базовия компонент: 25 втвърдител (по тегло) 

 

Инструкции за смесване 

Основният компонент разбъркайте добре и многократно разклатете флакона добавяйки малко 

втвърдител . Добавете целия втвърдител. Смесете двата компонента за 3 минути бъркайки 

механично до получаване на хомогенна смес.  

Температурата на материала трябва да е между 10 ° С и 30 ° С 

Време за обработка (виж допълнителна информация) 

3 часа при 20 ° С  

разреждане 0-5% вода (виж раздел системи). 

 



УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (продължение) 

Начин на нанасяне на Sigmafloor Aqua 2K EP Satin 

Боята се налива в оребрена ваничка. Мечето за боя (мече с къси косми) се потапя в покритието  

и след това  се нанася. Нанасянето е право нагоре и движението е по дължина.  

За да се предотврати стичане и пътеки мечето трябва да е широко с къси косми. Препоръчителни 

инструменти: 

- мече ProGold Roller Nylon 8 мм, 25 см широчина. 

- мече ProGold Roller Nylon 8 мм до 50 см в диаметър. 

 

Изсипете Sigmafloor Anti-Skid смесено покритие в оребрена ваничка. Мечето за нанасяне на боята 

трябва да е с дълги косми . Напоете мечето по повърхността; Първият слой е с лек натиск, след 

това натиска върху мечето постепенно се увеличава. Този процес е необходим, за да се получи 

добро разпределение на Sigmafloor Anti-Skid. После се боядисва по дължина и разстилате добре. 

Препоръчителни инструменти; 

- ProGold Roller Nylon мече 15 мм, 18cм широчина. 

- ProGold Roller Nylon мече 8мм, до 50 см в диаметър. 

  

Почистване на уредите  

Веднага след употреба с вода. 

  

  

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Вижте листа за безопасност  Sigmafloor Aqua 2K EP Satin 

Таблица за време на съхнене 

 Температура на въздуха 

 10C° 15C° 20 C° 25 C° 
Време за обработка 4 часа 3.5 часа 3 часа 2.5 часа 

Не лепи прах 10 часа 6 часа 4 часа 4 часа 
Готов за ходене върху 

него 
12 часа 9 часа 5 часа 5 часа 

Повторно боядисване 
мин.* 

12 часа 9 часа 5 часа 5 часа 

Повторно боядисване 
макс.* 

3 седмици 3 седмици 3 седмици 3 седмици 

Напълно изсъхнало 12 дни 9 дни 7 дни 5 дни 

 

*  минималното време, след което може да се боядисва отново със Sigmafloor Aqua 2K EP Satin. 

** времето, след което може да се боядисва със Sigmafloor Aqua 2K EP Satin без шлайфане. 

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и без мазнини. 

Във връзка с евентуални леки колебания на околната среда и температурата на основата, тези 

данни са показателни. 

 



Таблица за повторно нанасяне със Sigmafloor Finish PU Semi-Matt и Sigmafloor Clear  

Finish PU Matt  

 Температура на въздуха 

 10C° 15C° 20 C° 25 C° 
Повторно боядисване 
мин.* 

48 часа 36 часа 24 часа 24 часа 

Повторно боядисване 
макс.* 

5 дни 5 дни 5 дни 5 дни 

 

* времето,  след което може да се боядисва без шлайфане. Повърхността трябва да бъде чиста, 

суха и без мазнини. Във връзка с евентуални леки колебания на околната среда и температурата 

на основата, тези данни са показателни. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (продължение) 

Забележка за нанасяне на цвета 

Някои цветове трябва да бъдат покрити със Sigmafloor Clear Finish PU Matt, защото: 

- за светли и тъмни цветове , които са доста ярки 

- Замърсяването на светлите цветове е доста видимо 

- След период от време, износените пигмент могат да се замърсят . Това замърсяване личи 

особено в светлите и тъмните цветове. 

Когато Sigmafloor Aqua 2K EP Satin се нанася в RAL цветовете по-долу, не е необходимо нанасяне на 

Sigmafloor Clear Finish PU Matt.  

Останалите RAL цветове трябва да бъдат покрити със Sigmafloor Clear Finish PU Matt. На местата, 

където има високи естетически изисквания винаги се препоръчват ярки цветове. 

По стените се изисква топ лак само, когато има високо механично натоварване или ако се изисква 

висока степен на  почистване.  

 

RAL 1002  RAL 6003  RAL 7005  RAL 7037  

RAL 1019  RAL 6011  RAL 7006  RAL 7040  

RAL 1020  RAL 6028  RAL 7023    

RAL 1024  RAL 7000  RAL 7030    

RAL 5000  RAL 7001  RAL 7031    

RAL 5001  RAL 7002  RAL 7032    

RAL 5007  RAL 7003  RAL 7033    

RAL 5009  RAL 7004  RAL 7034    

  

  

 


