
Sigmalife DS 

Описание: Sigma Life DS е алкиден лазурен лак за дървени дограми и външни врати, сатенено 

покритие за дърво отвътре и отвън. 

Приложение: Класически прозорци и екстериорни врати - грундиране, междинно и крайно 

покритие например за масивни дървени части като дървена дограма, външни врати и т.н., 

сертифициран по DIN ENV 927-2. 

Характеристики:                                     

- Предлага се в голямо разнообразие от цветове  

- Много висока прозрачност  

- Добра покривност  

- Оптимална UV защита и висока UV абсорбация ➪ дългосрочна защита  

- Водоустойчив  

- Дишащ  

Цветове: над 100 цвята от мострите SIGMALIFE  

Степен на гланц: сатенен блясък  

Опаковка: 5 л, 2,5 л, 1 л, 0,5 л 

Плътност:  прибл. 0,93 гр/см (възможни са отклонения). 

Разход: прибл. 80 мл/м² (възможни са отклонения). 

Време на съхнене: не лепи прах след  4 часа 

Повторно боядисване: след около 16 часа 

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

 

Съхранение : В затворена оригинална опаковка на хладно и сухо място, мин. 24 месеца.  

Техническите данни се отнасят за температура от + 23 °C и относителна влажност на въздуха 50 %. 

Препоръка за боядисване: 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 и на импрегнирания грунд със Sigma Life 

импрегнант или Sigmalife Holzgrund LH. 



2 x Sigmalife DS (грунд и финишно покритие) 

За масивни дървени елементи:  

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

импрегнант или Sigmalife Holzgrund LH. 

3 x Sigmalife DS (грунд, междинно и финишно покритие) 

Температура на нанасяне и температура на основата най-малко  + 5 °C. Максимална относителна 

влажност 85 %. 

 

Забележки: За репаратура на  прозорци препоръчваме системата SIGMA Flexidur. Да не се нанася в 

пряка слънчева светлина! Порестите дървесни видове трябва да се грундират с Sigma Life VS-X. 

Цветът на повърхността гще се влияе от характерния, типичен цвят на дървото. Следователно, 

отклонения от цветните мостри са неизбежни и няма причина за недоволство.  

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

за безопасност. 

Окончателният блясък на финишно покритие се постига след период на съхнене около 21 дни. 

Продуктов код: M-KH 02 

Съдържание: Алкидна смола, железен оксид, пълнители, алифатни, добавки. 

Покривност: полупрозрачен 

Гланц:  полугланциран 

 


