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SigmaOil Deck Мат 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прозрачно, водоотблъскващо масло за дърво за  употреба на открито на базата 

на ленено масло. 

Предназначение 
Поддържане и защита на всички дървесни повърхности  навън, като дървени  

(тераса) подове, мебели и огради. 

Подходяща за смазване на тропически твърда дървесина , широколистна и 

(смолисти) иглолистна дървесина (кедър) 

Характеристики 
овлажняващ 

Водоотблъскващ 

Предпазване повърхността на дървесината от UV радиация 

Цвят и блясък 
-Безцветен (природен) и различни  декоративни цветове,по система  

-Прозрачното масло (0701) е с по-ниска устойчивост на атмосферни влияния, 

отколкото оцветеното масло 

-Мат (прилагането на множество слоеве води до увеличаване на степента на 

гланц) 

-Полученият краен цвят е силно повлиян от вида на дървесината и от броя на  

приложните слоеве. 

За да се оцени крайният цвят препоръчваме проба. 

Основна информация 
Плътност: около 0,94 г / cm³ 

Твърди вещества:. Около 60 обемни% 

Сух след  5 часа 

Препокриване: 20 часа 

Точка на възпламеняване: 46 ° C 

Основните данни са определени при 23 ° С, 50% относителна влажност 

Разходна норма :  12 м² / л 

Практически разходната норма зависи от  няколко фактора, включително 

формата на обекта, състоянието и профила на повърхността- дървото, метод на 

нанасяне , опита и метеорологични условия. 

Начин на нанасяне 
Ново дърво 

Почистване и шлифоване (шкурка макс. P120) 

Завършете с два слоя SigmaOil Deck 
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SigmaOil Deck Мат 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Поддръжка на вече обработено дърво с масло 

-Основно почистване, шлифоване (шкурка P120)  

-Завършете с един слой SigmaOil Deck 

Поддръжка: 

За предпочитане 2 пъти годишно (веднъж през пролетта и веднъж през есента). 

За устойчива и ефективна защита  повърхностите трябва да се поддържат 

редовно и правилно! 

Условия на повърхността 
Повърхността трябва да бъде чиста, суха и без мазнини. Ако е необходимо, 

обезмаслете дървото с подходящ обезмаслител. 

Условия за обработка : 
Да не се нанася при температури под 10 ° С и относителна влажност над 80%. 

Инструкции за употреба 
Разбъркайте добре преди употреба 

Четка / валяк 

Разреждане: не, продукта е готов 

Разпределете  маслото равномерно по повърхността, за да се избегне 

припокриване и го оставете за няколко минути .. 

Ако на повърхноста има повече масло , избършете с кърпа или суха четка, за да 

се избегне  неравномерното поемане на дървения материал. 

Препарати за почистване 

Sigma разтворител 20-02 или минерален терпентин 

Мерки за безопасност 
Почистете използваните инструменти веднага след употреба, поради риск от 

самозапалване на маслото. 

Обърнете се към Информационния лист за безопасност за подробна 

информация. 

Срок на годност 
Да се съхранява в плътно затворена оригинална опаковка на хладно, сухо и без 

опасност от замръзване място  

PPG Coatings SPRL / BVBA 

Genkersteenweg 311, 3500 Хаселт 

 

 

 

 



 
 


