
Sigmarcade Topcoat Matt   

ОПИСАНИЕ: Водоразтворим фасаген за външни повърхности базиран на синтетична смола. Лесен 

за нанасяне. Може да се нанася върху стар фасаген на водна основа.  

 Характеристики  

- Действа против карбонизация на бетона  

- Не пожълтява.  

- Дишащ.  

- Неосапуняващ.  

- Вижте също раздела "Допълнителна информация" в този лист. 

Цветове:  Бяло и светли цветове 

Гланц: мат  

Опаковка: пластмасова кофа от 10 литра.  

Относително тегло: около 1,53 кг/дм3  

Съдържание на твърдо вещество около: 39 %  

Срок на годност  : Съхранявайте на сухо място в затворена оригинална опаковка при температура 

между 5 ° С и 30 ° С в продължение на най-малко 24 месеца. 

Точка на възпламеняване: не е приложимо 

 Базови данни при 23° C и 50% относителна влажност    

Време за съхнене: след около 1 час  

Повторно боядисване : 4 часа 

ПРАКТИЧЕСКА НОРМА  

В зависимост от естеството и структурата на основата и метода на нанасяне: 6 кв.м / литър. 

СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВАТА  

Основата трябва да бъде суха и чиста. Процент  влажност 4%. макс. Боядисването на една все още 

не напълно обработена повърхност може да доведе до промяна в цвета. 

 
УСЛОВИЯ НА НАНАСЯНЕ 

Необходимо е образуването на филм, който се поддържа по време на нанасянето и  

сушенето, за целта трябва да са изпълнени следните условия:  

- температура между 5 и 30 ° С.  

- Относителна влажност до 85%.  

- Температурата на основата трябва да бъде най-малко 3 ° C над точката на оросяване.  

- Добра вентилация. 



 Повредени минерални основи 

- Премахване на прах и отломки. От бетона се премахват циментовите остатъци  

- Когато е необходимо ремонт на основата и/или изравняване. 

- При наличие на пори и / или лек прах грундирайте със  Sigmafix Universal..  

- Силно абсорбиращи основи грундирайте със Sigma Unigrund S.  

- Завършете с два слоя Sigmarcade Topcoat Мат. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Разбъркайте добре преди употреба 

Инструменти за нанасяне: мече / четка  

Разреждане: не  

Безвъздушно боядисване 

Разреждане: 0-10 % обемно с вода.  

Дюза: 0,018 до 0,021 инча (= около 0.46 до 0.53 мм)  

Налягане: 16,5 MPa (= около 165 атм.) 

 Почистване на инструментите: веднага след употреба с вода и почистващ препарат. 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

Вижте информационния лист за безопасност на продукта  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

Адхезия  

Sigmarcade Topcoat Matt има отлична адхезия към минерални повърхности и стари фасагени на 

водна основа. Абсорбиращите и/или неабсорбиращите основи трябва да бъдат грундирани със 

Sigmafix Universal (разреден 1: 4). 

Обяснение за данни за продуктите в лист 1411. 

 

 


