Technický list
SIGMALIFE DS ACRYL
Popis

Saténově lesklá vodouředitelná lazura na dřevo na bázi
alkydoakrylátové pryskyřice pro vnitřní i vnější použití. Odolává UV
záření.

Použití

Zlepšení vzhledu dřevěných výrobků, např. obkladů, stropů, dveří a
jiných konstrukcí.

Hlavní vlastnosti

-

Velmi transparentní vzhled
Zvýrazňuje přírodní strukturu a kresbu dřeva
Reguluje vlhkost
Systém zajišťuje velmi dobrou odolnost povětrnosti
Vynikající ochrana povrchu dřeva před UV zářením
Rychle schne
Slabý zápach
Dobrý stupeň pružnosti

Odstíny a lesk

-

Bezbarvý - podle odstínů dřeva a dekorativní odstíny barevnice
Sigmalife
Bezbarvá lazura 0701 má slabší odolnost proti povětrnosti než lazury
pigmentované. Venkovní použití se nedoporučuje. Totéž platí pro
vybrané tónované lazury - viz barevnice.
Pro venkovní použití jasných odstínů je nezbytné dodržet min.
tloušťku suché vrstvy 75 mikronů.
Saténový vzhled

-

-

Technická data

- Specifická váha
- Sušina
- Suchý na dotyk
- Proschlý do hloubky
- Přetíratelnost
- Bod vznícení

: 1,04 g/cm3
: cca 30% objemově
: cca 1 hod.
: cca 6 hod.
: cca po 8 hod.
: není použitelný

Základní údaje jsou stanoveny při 20°C a relativní vlhkosti 65%.
Tyto údaje platí pro nátěr v doporučené tloušťce filmu, pokud není
uvedeno jinak.
- cca 12 m2 / 1 lt. při tloušťce suchého filmu 25 mikronů
- závisí na různých faktorech, jako je struktura podkladu,
tvar natíraného předmětu, aplikační metoda a
atmosferické podmínky.

Vydatnost

teoretická
praktická

Systémy

Nový podklad - vnitřní :
1 vrstva S-life DS Acryl ředěný
2 vrstvy S-life DS Acryl
Nový podklad - vnější :
1 vrstva S-life VS-X nebo S-life VS TX
3 vrstvy S-life DS Acryl
Údržba - vnitřní
Přetřít -1 vrstva S-life DS Acryl ředěný
2 vrstvy S-life DS Acryl
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Údržba - vnější :
Přetřít 1: vrstvou VS-X nebo VS TX a DS Acryl
2 vrstvy S-life DS Acryl

Podmínky podkladu

Nové dřevo - třídy I až IV, vlhkost max. 16% ± 2%
Řezivo (třídy III a IV) konzervované podle předpisů
Některé konzervační produkty mohou ovlivnit výsledný odstín lazury.
Degradované dřevo
Obruste až na úplně zdravé dřevo. (V případě potřeba pečlivě oškrábejte).
Potom základujte S-life VS-X (pro vnější použití) nebo S-lifem DS Acryl
ředěným 5% čisté vody (pro vnitřní použití).
Staré nátěry lazurami
Starý nátěr je v pořádku : vyčistit, odmastit a přebrousit.
Poškozené staré nátěry : ). Odstraňte staré poškozené nátěry, základujte
čisté dřevo S-life VS-X(pro vnější použití) nebo S-life DS Acryl ředěný 5%
čisté vody (pro vnitřní použití).

Aplikační podmínky

Teplota prostředí a podkladu při provádění nátěru a schnutí nesmí
klesnout pod 7°C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 85%.
Příliš nízká teplota, vysoká relativní vlhkost a příliš silná tloušťka vrstvy
zpomalují proces schnutí.

Aplikační doporučení

Štětec : Ředění max. 5% čistou vodou.
Čištění nářadí : Ihned po ukončení prací čistou vodou s detergentem.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní doporučení najdete v bezpečnostním listu.

Dodatečné informace

Nepoužívejte S-life DS Acryl na některá (krvácející) tropická dřeva.

Skladovatelnost

V uzavřených originálním baleních v suchém a chladném skladu minimálně
12 měsíců.

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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