
SIGMAFAÇADE TOPCOAT  

 

ОПИСАНИЕ:  водоразтворима боя за вътрешна и външна употреба, базирана на 100% акрилна 
дисперсия.   

Приложение:  

Подходяща за използване върху предварително третиран или гол бетон. Също така се използва върху 
гипсова мазилка, гипсови плоскости, зидария, външни мазилки, газ бетон и циментова мазилка. Идеална 
за обществени места като летища, хотели, зали, училища, болници и офиси. 

Основни характеристики  
- Отлична устойчивост на атмосферни влияния;  
- миеща  
- дишаща 
- отлична покривност и задържане на цвета;  
- бързо приготвяне на цвета;  
- устойчива на мръсотия  
- неосапуняема 

ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ : стандартни – Sigma цветен каталог.   

Разнообразни каталози с цветове като NCS, RAL, BS и други  
- Satin  
    
Основни данни при 20 °C  

Относително тегло:  прибл. 1.4 гр/cм3  

Съдържание на твърдо вещество:  43%  

Време за съхнене:  не лепне след прибл. 1 час  

Суха на допир:  2 часа  

Пребоядисване: след 4 часа   

Срок на годност: 12 месеца, хладно и сухо място, съхранение в оригинална опаковка, да се пази от 
измръзване. 

Температура на запалване : над 65°C 

Физически свойства:   

Co2 устойчивост на дифузия на изпаренията Sg, 60=160м 
H2o устойчивост на дифузия на изпаренията: Sg, 60=0,07м  
  
Практическа разходна норма:  6-8 м2/л в зависимост от типа и структурата на повърхността 
 

    



Състояние на повърхността    

- чиста и без всякакви замърсявания 
- абсорбиране и/или нередовно абсорбиране 
- повърхността трябва да се грундира  
- в случай на цветове, особено тъмни цветове натурализирайте, ако е необходимо, заради 
ефлоресценцията 
 

Система  

Система с грунд 
Обработете със Sigma Stabilising Solution  
2 слоя Sigmafaçade Topcoat  
  
За затворени помещения грундирайте със Sigmafix Universal  
2 слоя Sigmafaçade Topcoat  
 

Инструкции за употреба 

- Airless Spray    

Разредител:  вода  
Количество на разредитя: 14%   
дюза  0.46 – 0.53мм (= 0.0018 – 0.021 инча)  
налягане на дюзата  16.5 Mpa (165 atm)  
 
- мече/четка    
Разредител:  вода  
Количество на разредитя:  0 – 7 %   
   
Разтворител за почистване: вода, веднага след употреба  

Температура:   не нанасяйте под  5oC  

Метод на нанасяне:  Когато се работи с основни цветове, като червено,  е препоръчително да се 
използва подходящ грунд, например белезникав с около 20% финишно покритие. 

 

 


