
 

Sigmavar Yacht Gloss   

ОПИСАНИЕ:  Безцветен лак за външни дървени повърхности на основата на масло фенолна 

алкидна смола. 

Приложение: Безцветен лак с висока степен на гланц за външни дървени елементи, особено 

подходящ за лакиране на дървени изделия и яхти лодки, над повърхността на морската вода; 

 

Характеристики: 

 - Устойчив на атмосферни влияния.  

- Устойчив на солена и сладка вода (не за постоянно под вода) 

- Отлична покривност 

- Много добра еластичност 

Цвят: безцветен, гланциран 

Опаковка: 1л и 2,5 л.  

 Основни данни при 23° C и 50% относителна влажност   

 Относително тегло около - 0,92 кг/дм3  

Съдържание на твърдо вещество около. 49%  

Препоръчителна дебелина на сухия филм: 30 микрона  

Време за съхнене 3-4 часа  

Сух на допир след 4-6 часа  

Срок на годност: най-малко 2 години в затворена оригинална опаковка на хладно и сухо място.  

Точка на възпламеняване: 39 ° C 

Теоретично разходна норма: 

За дебелина на сухия филм 30 микрона: 16,5 м²/л.  

 

Практична разходна норма  
Практическата разходна норма зависи от редица фактори, като форма на повърхността, метод на 

нанасяне и атмосферни условия.  

 

 

 



УСЛОВИЯ НА НАНАСЯНЕ   

За да постигнете подходяща дебелина на сухия слой трябва да изпълните следните условия: 

Температурата на основата и  околната среда трябва да бъде над 5 °C по време на нанасяне и 

съхнене. Относителната влажност максимум 85%. Температура на основата поне 3 ° C над точката 

на оросяване. 

Състояние на основата  

Дървесни видове клас I и II, съдържание на влага до 17%.  

Почистете добре. Обезмаслете мазните петна върху дървото. 

Система за боядисване на необработен дървен материал  

   - Sigma Life US X Satin в бяло 

   - Завършете с три слоя Sigmavar Yacht Gloss. 

Забележка: 

върху чисто дърво във всеки случай нанесете най-малко четири слоя, които включват и  

импрегниране със Sigma Life US X Satin. В зависимост от желания резултат, системата може да 

включва повече от три слоя Sigmavar Yacht Gloss.  

 УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ 

ЧЕКА 

Препоръчителна четка: ProGold Exclusive  

почистване: Sigma разредител 20-02 или 20-05.  

 

БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Консултирайте се със съответния лист за безопасност 

 


