Technický list
SIGMALIFE VS ACRYL Satin
Popis

Vodouředitelná impregnační lazura na dřevo pro vnitřní i vnější použití
na bázi alkydové emulze a akrylátové disperze.

Použití

Určené pro použití jako 1. Vrstva tónovaných lazur na dřevěných
konstrukcích, jako jsou fasádní truhlářské výrobky,balkonové a zahradní
ploty a obložení.
Může být také použit jako impregnační vrstva pro zvětralé a staré dřevo
(viz. pokyny ke zpracování).

Hlavní vlastnosti

Odstíny a lesk

-

Tvoří tenké vrstvy
Reguluje vlhkost
Zdůrazňuje strukturu dřeva
Lehce zpracovatelný
Vodouředitelný
Hedvábně lesklý satinový povrch
Podklad pro barvy a laky na bázi alkydových pryskyřic i akrylátové
disperse.

-

Přes 100 barevných odstínů barevnice Sigmalife
Netónované čiré odstíny mají nižší odolnost proti povětrnosti než
tónované.
Satinový lesk

-

Velikost balení

2,5 l a 1 l

Technická data

- Specifická váha
- Sušina
- Doporučená tloušťka
- Bod vzplanutí
- Zaschlý na dotek
- Přetíratelnost

: cca 1 g/cm3
: 34% objemově
: 15 µ = 45 µ na 1 vrstvu za mokra
: není
: po cca 1 hod.
: po 4 hod.

Základní údaje jsou stanoveny při 23°C a relativní vlhkosti 50%.

Vydatnost

Teoretická spotřeba : při tloušťce suchého filmu 15 µ - 22,5 m2/1 lt.
Praktická spotřeba závisí na řadě faktorů, jako je tvar objektu, stav a profil
povrchu, způsobu aplikace, zkušeností a povětrnostních podmínek.
Ředění: voda

Pokyny ke zpracování

Pro správnou tvorbu suchého filmu musí být při aplikaci a schnutí splněny
následující podmínky:
- Teplota podkladu a prostředí nad 8 ° C.
- Relativní vlhkost minimálně 60% a maximálně 85%.
- Suché dřevo na průměrnou vlhkost 16 ± 2%.
Transparetní systém na dřevo :
 Odstraňte zvětralé dřevo až na zdravý podklad mechanickým
broušením
 Celý povrch natřete S-life VS Acryl
 Dokončete 3 vrstvami S-life DS Acryl Satin.
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Netransparentní systém na dřevo:
 Odstraňte zvětralé dřevo až na zdravý podklad mechanickým
broušením
 Celý povrch natřete S-life VS Acryl
 Dokončete krycím nátěrem Sigma na vodní bázi.

Zpracování

Natírat štětcem, válečkovat neředěné
Ihned po použití vyčistěte nářadí vodou.

Skladovatelnost

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

Bezpečnostní opatření

Důkladnější informace lze získat v bezpečnostních listech.

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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