
Sigmalife DS Acryl 

 

Описание: Sigma Life DS Акрил е лазурен лак за дървени прозорци и външни врати и за 

декоративни интериорни покрития. Полу-гланц, бързо съхненe (водоразтворим), за дърво отвътре 

и отвън.  

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. 

Sigma Life DS Акрил е идеален за употреба като обновяващо покритие за всякакви дървени 

елементи, които са били боядисани с водоразтворим Sigma индустриален лазурен продукт.   

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 интериорна употреба са на разположение няколко хиляди цветове по каталозите NCS, 

RAL и т.н.  

СИГМА-Chroma цветни мостри са смесени. За 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: прибл. 80мл/м²  

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 покриетие 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 Sigma Life 

импрегнант. 

3 x Sigmalife DS Acryl (Грунд, Междинен- и финишен слой) 

Дървени елементи с по-малки размери: 

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

импрегнант. 

2 x Sigmalife DS Acryl (грунд и финишно покритие) температура на нанасяне и температура на 

основата най-малко + 7 C. 

Максимална относителна влажност 85 %. 

Препоръчително е, когато се използва Sigmalife DS Acryl при наличие на гъбички, водорасли, 

мухъл, мъх и бактерии, специално да се снабдите със SIGMA A+F консервант.  

Цветът на повърхността е типично дървесен. Следователно, отклонения от цветните мостри са 

неизбежни и няма причина за недоволство. 

За защита от микроорганизми по повърхността на покритието, продуктът е специално комбиниран 

с SIGMA F + A консервант (2-4%). 

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

за безопасност. 

Продуктов код: M-KH 01 

Съдържание: Алкиден емулсия, акрилна емулсия, железен оксид, пълнители, вода, гликол,  

Консерванти, филм-образуващ агент, добавки. 

Покривност: полупрозрачен 



Гланц:  полугланциран 


