Technický list
SIGMALIFE DS Satin
Popis

Lazura na bázi alkydové pryskyřice se saténovým leskem pro
dekorační nátěry dřeva v interiéru i exteriéru.

Použití

Vnější i vnitřní dekorační nátěr na dřevo - obklady fasád, balkony,
dřevěné zahradní konstrukce.

Hlavní vlastnosti

-

Zdůrazňuje strukturu dřeva
Reguluje a odpuzuje vlhkost
Ekonomický jednomateriálový systém
Tvoří tenké vrstvy
Výborně chrání povrch dřeva před ÚV zářením
Kompletní systém zajišťuje vynikající ochranu dřeva před povětrností.

Odstíny a lesk

Řada barevných odstínů barevnice Sigmalife.
Netónovaná lazura (0701) má slabší odolnost proti povětrnosti než lazury
tónované. Proto se nedoporučuje použití venku.
- Satinový vzhled

Velikosti balení

2,5 l a 1 l.

Technická data

-

Specifická váha
Sušina
Tloušťka suchého filmu
Doba schnutí :
Zaschlý na prach
Zaschlý na dotyk
Přetíratelnost
Bod vzplanutí

Cca 0,93 g/ccm
51,5% objemově
25 - 30 mikr. / 1 vrstva
cca 3 hod.
po cca 4 hod.
po 16 hod.
42 °C

Vydatnost

Teoretická : 18 m2 / 1 lt. při tloušťce suchého filmu 25 - 30 mikronů
Praktická :
je ovlivněna nejrůznějšími vlivy, jako je hrubost / struktura
podkladu, stav a tvar natíraného předmětu, aplikační metoda, zkušenost
natírajícího a také atmosférické podmínky.

Systémy

Nové dřevo :

1 vrstva Sigmalife VS-X nebo VS-TX
2 vrstvy Sigmalife DS Satin

Údržba :

Opravte pomocí Sigmalife VS-X nebo VS-TX a Sigmalife
DS,
Potom 2 vrstvy S-life DS Satin

Podmínky podkladu

Dřevo : Třída I. - IV. Vlhkost max. do 16% ± 2%.
Třída
III a IV konzervované podle průmyslových konzervačních metod. Některé
konzervační produkty mohou ovlivnit zvolený odstín.
Degradované dřevo : Zcela obrousit až na zdravé dřevo. (Pokud je to
nutné - pečlivě oškrábat). Potom základovat pomocí Sigmalife VS-X nebo
VS-TX.
Existující nátěry : Pokud jsou v dobrém stavu - očistit, odmastit a obrousit.
Odstranit špatné staré vrstvy až na dřevo, základovat Sigmalife VS-X nebo
VS-TX.
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Aplikační podmínky

Pro vytvoření správně vyzrálého filmu, je třeba respektovat v průběhu
aplikace a schnutí následující podmínky :
- Teplota prostředí a podkladu musí být nad 5°C.
- Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 85%.
- Teplota podkladu musí být minimálně 3°C nad rosným bodem.

Aplikační doporučení

Štětec : Doporučené ředidlo 6005 nebo 6006 případně lakový benzín.
Ředidlo pro čištění : 6005 nebo 6006 případně lakový benzín.

Bezpečnostní opatření

Podrobnější informace najdete v Bezpečnostním listu.

Skladovatelnost

Min. 24 měsíců v uzavřených originálních baleních v suchém a
chladném skladu.

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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