Technický list
SIGMAVAR S2U Satin
Popis

Na vzduchu zasýchající lak do interiéru, rozpouštědlový na bázi
polyurethanovo- alkydové pryskyřice.

Použití

Vhodný na ošetření tropických dřevin.
Ideální na dřevěné obklady, zábradlí, dveře a dřevěné schody,
například v oblasti bydlení.
Pružný
Jednoduchá aplikace
Rovnoměrný vzhled
Odolný proti poškrábání
Snadné čištění
Odolává čisticím prostředkům běžným v domácnosti

Hlavní vlastnosti

-

Odstíny a lesk

- Čirý
- Saténový lesk

Balení

2,5 litru a 1 litr

Technická data

- Specifická váha
- Sušina
- Doporučená tloušťka
- Zaschlý proti prachu
- Suchý na dotek
- Přetíratelnost
- Bod vznícení

: cca 0,94 g/cm3
: cca 50,5% objemově
: 35 mikronů dft (= 70 µ mokrá)
: cca 1,5 hod.
: cca 2,5 hod.
: cca po 16 hod.
: 42°C

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

Vydatnost

Teoretická :

při vrstvě 35 mikronů dft : 14,5 m² / litr

Praktická vydatnost závisí nejrůznějších faktorech, jako je struktura
podkladu, stav a forma objektu, aplikační metoda, zkušenost pracovníka
a také atmosférické podmínky.

Podmínky pro
zpracování

Nezbytné podmínky pro vytvoření suchého filmu:
- Teplota podkladu nad 5 ° C
- Relativní vlhkost vzduchu do 85%.
- Povrchová teplota alespoň 3°C nad rosným bodem

Systémy

Systém na předem neupravené dřevo
- Důkladně očistěte a odmastěte
- Základujte jednou vrstvou S-life VS-X Satin
- Dokončete třemi vrstvami Sigmavar S2U Satin

Aplikační instrukce

Štětec:
Ředění:
Čištění nástrojů :

Doporučený plochý štětec ProGold 7050 Exkluziv
Žádné, připravené k použití
Sigma thinner 20-02 nebo ProGold terpentýn
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SIGMAVAR S2U Satin
Skladovatelnost

V suchém prostředí uloženy v uzavřeném původním obalu při teplotách
mezi 5 ° C a 30 ° C po dobu nejméně dvou let.

Bezpečnostní opatření

Podrobnější informace v Bezpečnostním listu.

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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