Technický list
SIGMA CONTOUR PU Satin
UNIVERSAL
Popis

Hedvábně lesklý odolný proto obrusu a poškrábání barevný lak na bázi
polyurethanovo-alkydové pryskyřice. (ředitelný rozpouštědly) pro
vnitřní i vnější použití.

Použití

Pro náročné finální lakování všech obvyklých podkladů jako je dřevo,
řezivo, kovy, neželezné kovy, plasty po odpovídající předchozí
přípravě.

Hlavní vlastnosti

-

Odstíny a lesk

- Bílý a mnoho tisíc barevných odstínů míchaných na automatu.
- Hedvábně lesklý

Velikost balení
Technické údaje

Příprava povrchu

Zpracování

Lehce zpracovatelný
Vysoká odolnost proti povětrnosti
Vysoká stabilita bílého odstínu
Vysoká odolnost proti poškrábání a obrusu
Odolává čistícím běžným prostředkům používaným v domácnosti
Velmi dobrý rozliv
Velmi vysoká kryvost, a krytí hran

2,5 litru; 1 litr
: 1,19 g/cm3
: 70 ml/ m2 (14 m2/ 1lt.)
: 2 hod.
: po 16 hod. při 20°C a 65%
relativní vlhkosti
Při stoupající spotřebě materiálu a vyšší tloušťkou vlhké vrstvy se
zvyšuje doba schnutí a proschnutí. Také nižší teploty prodlužují schnutí.
Schnutí a proschnutí muže být urychleno pomocí Urychlovače schnutí
SIGMA.
- Specifická váha
- Spotřeba
- Zaschlý na dotek
- Přetíratelnost

- Ocel odmastit a odrezit. Okuje a jiné povlaky důkladně
odstranit a základovat 1 -2x pomocí Sigma Allgrund.
- Natíratelné plasty celoplošně přebrousit pomocí smirkového
papíru P400 za mokra s použitím Sigma Universol (ředěný 1 :
50), potom vydatně opláchnout vodou a základovat pomocí
Sigma Allgrund .
- Surové dřevo –očistit, zašedlé vrstvy důkladně obrousit a
základovat - impregnovat pomocí Sigmalife Impregnant.
Nanášení štětcem, válečkem, stříkáním (vzduchovým)
Tryska 0,18 – 0,23 mm (0,007-0,009); tlak cca 160 barů
Před zpracováním důkladně promíchat
Skladba systému
Základní nátěr .
- Při kvalitním dobře přilnavém předchozím nátěru –
1x Sigma Vorlack
- Pro neošetřené dřevo v interiéru – 2 x Sigma
Vorlackl
- Pro základované dřevo nebo ocel venkovní – 2x
Sigma Vorlack
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Finální nátěr
- 1x S-Contour Satin PU
Doporučení : Dva nátěry v jednom dni jsou možné – při použití Sigma
Rapidprimer jako základní nátěr a mezinátěr. Venkovní teplota a
teplota podkladu musí být vyšší než 7°C během aplikace a schnutí.
Relativní vlhkost nižší než 85%.Dobré větrání během aplikace a zasýchání.

Čištění nářadí
Ihned po použití pomocí Ředidla 20-02 AF.

Zvláštní pozornost

Oprava dřeva

Odpady

Při aplikaci v interiéru může za nepříznivých podmínek dojít ke vzniků
krátkodobého zápachu. Zajistěte odpovídající větrání.
Bílé a světlé odstíny mají sklon ke změně odstínu při umělém a
nedostatečném přirozeném osvětlení. Tento jev, typický pro
rozpouštědlové nátěrové hmoty lje výraznější při skladování ve tmavých
prostorách nebo vlivem čpavku ve vzduchu.
Poškozené dřevo (např. hrany oken, praskliny) mohou být opraveny
pomocí Flexidur Holz opravný systém.
Pokyny k likvidaci odpadu a bezpečnostní doporučení jsou k
disposici v bezpečnostních listech.

Kód výrobku
Prohlášení o výrobku
podle VdL-RL01
Prohlášení o výrobku
podle DIN EN 927 - 1

M-LL 01
Obsahuje alkydovou pryskyřici, oxid titaničitý, plnidla, alifáty, aditiva.
Plnění :
Kryvost :
Lesk :

střední
dobře kryvý
pololesk

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou správné k datu vydání. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez
předchozího upozornění. Návrh systému, kvalita podkladu a okolnosti aplikace jsou ovšem mimo možnosti naší
kontroly a nemůžeme nést odpovědnost za výsledky konkrétního použití. Informujte se prosím, jestli technický list je
platný. Sigma Coatings je značka PPG.
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