Tekniskt
datablad
Sigmaresist 22

MATERIALBESKRIVNING
Typ

Ytterst tvättbar vägg- och takfärg baserad på 100 % akryldispersion.

Användning

Till väggar av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m. samt tidigare målade
och rengjorda ytor. Kan användas i våtrumssammanhang i våtzonen.

Användningsområde Inomhus.
Egenskaper

- Slitstark och tål frekvent rengöring.
- Alkaliresistent.
- Kan användas i våtzonen i duschutrymmen.

Kulör och glans

Vit och kulörer i Sigma färgsystem. Halvmatt, glans 22.

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION VID 23 ºC, 50 % RF
Bindemedel
100 % akryl.
Densitet
ca 1,20 kg/dm3
Torrsubstans
Vol %: ca 46
VOC-utsläpp
max. 20 g/l
Tvättbarhet
Tvättklass 1 EN 13300
Rekommenderad torr skikttjocklek
46 µm per strykning (100 µm våt)
Torktid
ca 0,5 timme vid 100 µm våt skikttjocklek.
Övermålningsbar
ca 4 timmar vid 46 µm våt skikttjocklek.
Flampunkt
Ingen.
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Färgåtgång

Beroende på underlag, ca 8–10 m²/l.

Krav på underlaget

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt.

Temperaturförhållanden Underlagets och omgivningens temperatur: min. 5 °C och max. 35 °C och
max. 80 % RF.
Applicering

Pensel, rulle eller spruta.

Förtunning

Kan förtunnas med vatten.

Rengöring

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande
ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och ap pliceringen. Det
åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
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BRUKSANVISNING
System

Applicering:
1. Underlaget rengörs till ett fast, rent och bärkraftigt tillstånd.
2. Sugande underlag grundas med Sigma Microdispers.

3. Behandla 2 gånger med Sigmaresist 22.
MER INFORMATION
Förpackning

5 och 10 liter (vit, bas Ln och bas Zn)

Hållbarhet

Minst 1 år vid frostfri förvaring i tätslutande originalförpackning.

Säkerhet

MAL-kod: 00-1.
Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande
ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och ap pliceringen. Det
åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
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