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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТ  

Sigmulto Металик Сатен  

ОПИСАНИЕ  
Декоративно покритие на водна основа за стена с метален ефект за вътрешна декорация 

на базата на акрилна дисперсия.  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
Декоративната тапицерия (акцент) Стените в хотели, магазини, театри,изложбени зали, 

офиси, ресторанти, домове и други пространства  

ОСНОВНА  
- Прекрасен  сребърен металик ефект.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
- Нанесете върху  плоски и текстурирани повърхности.  

- Лесен за обработка.  

- Отлична покривност.  

- Устойчивост на търкане клас 1 съгласно EN 13300.  

- Слаб мирис.  

ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ  
36 метални цветове според цветова схема.  

Сатенен блясък.  

ОПАКОВАНЕ  
Пластмасова кофа с вместимост от 2,7 литра.  

плътност: Приблизително 1,07 кг / дм3  

Процента твърдо вещество около 23% от обема.  

Срок на годност : Суха съхраняват в запечатан оригиналната опаковка  при температура 

между 5 ° С и 30 ° С за най-малко девет месеца.  

Да не се излага на пряка слънчева светлина.  

точка на възпламеняване : Не е приложимо (> 100 ° C)  

Времето за съхнене, определени при 23 ° С и 50% относителна влажност  
Сухо на докосване след  1 час  

суха след : приблизително 4 часа  

препокриване : приблизително 4 часа  

Свойствата на Sigmulto Металик Сатен може оптимално след 1 месец.  

Практическа ефективност на равна и гладка повърхност 10-12 кв.м / литър.  

Условия за нанасяне 
По време на приложение  

- температура между 5 ° С и 30 ° С  

- Относителна влажност до 85%.  

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

- Добра вентилация.  

- Премахване на прах и отломки. На бетона  

-  Шлифоване на повърхността ако има грапавини.  

 

- Нанасят се два слоя Sigmulto Металик  

Sigmulto Металик Сатен акцентира неравности по повърхността.  

Ето защо, високи изисквания, които се налагат върху плоскостта и гладкостта  



ОБРАБОТКА  
Разбъркайте добре преди употреба.  

ИНФОРМАЦИЯ  

пръскане  
 разреждане : 20-30 об% от чешмяната вода.  

дюза  2.5 mm  

налягане на разпръскване : 0.15-0.2 MPa (= около 1,5-2 бара)  

валяк  или четка splatter  

разреждане не  

процес  

: Sigmulto Металик Сатен проектиране, разпространение, и в един  

развиване посока, за предпочитане от горе до долу.  

За да се избегне превръщането на Sigmulto металик  

Сатен направи за работни места на широка метър.  

При работа първо нанасяне в  краищата с четка и след това се нанася с валяк .  

 
инструмент за почистване  
Почистете веднага след употреба с хладка вода  

МЕРКИ  
Вижте продукт лист Sigmulto Металик сатен.  

ДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ  
Системата Sigmulto Металик Сатен отлична адхезия към минерални  

субстрати . 

Абсорбиращи и / или неправилна абсорбиращи основи трябва първо предварително  

да бъде изгладена с Sigmafix Universal (разреден 1: 4).  

Системата Sigmulto Металик Сатен също се придържа към субстрати  

на "затворен" характер, като покрития на основата на алкидна смола. Въпреки това,  

затворен, когато субстратът е във влажна камера  

.  

ВНИМАНИЕ  
Sigmulto металик Сатен не може да се съхранява при високи температури.  

Температурата на съхранение максимално е 30 ° С  

Поради леко контейнер натрупване на налягането в предпазливостта на кофа  

Дръжка и отворен.  

СПРАВКИ  

документация вестник  

номер  
Обяснение за информационни листове за продукт  

1411  

Периодично почистване за запазване на системи за боядисване  

1328  

GIP боядисване  

1300  

ЕМГ: 10100DN4477NL  

PPG Coatings Netherlands BV, PO Box 42, 1420 AA Uithoorn. Технически център, телефон 

(0297) 54 18 89, факс (0297) 54 03 66,  



приятел Info@sigma.nl, www.sigma.nl. Информацията в този документ е вярна към датата 

на издаване. Ние си запазваме правото  

без да се правят промени предизвестие. Отговорност на базата на данни от този лист се 

изключва.  

Sigma Coatings е марка на PPG.  
Препоръчва се за декоративно покритие на интериори, като предимно се употребавя при хотели, 

магазини, театри, изложбени зали, офиси, ресторанти, жилища; може да се нанася лесно върху 

всякаква повърхност, като придава специални ефекти; нанасяне с мече, без разреждане, на една 

ръка; съхнене около 2 часа, разход  10 м2/л. 


