Tekniskt
Datablad
Sigmalux Kridering

BESKRIVING
Beskrivning

Luktsvag strukturfärg baserad på vinylacetat.

Användningsområde För invändiga tak och väggar samt grundning av fiberfilt.
Egenskaper

Fyllig, luktsvag och utan organiska lösningsmedel.

Kulör och glans

Vit, kan tonas med max 2% brytpasta. Matt.

Basdata
v. 23ºC, 50% RF

Bindemedel
Pigment
Torrhalt
Torktid
Övermålningsbar
Brandfarlighet

Vinylacetatdispersion
Titandioxid+ specialpigment
Vikt%: 68, Vol %: 45
Ca. 2 timmar
Efter 6 timmar
Ingen

FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING
Åtgång

2-5 m²/ltr., beroende på struktur.

Krav på underlaget

Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt. Omålade ytor och smetande
underlag grundas med Mikrodispersgrund.

System

Behandla till önskad struktur med Sigmalux Kridering. Täckmåla ytan med
t.ex. Sigmacryl i önskad kulör och glans.

BRUKSANVISNING
Temperatur

Min. +6ºC och max. 85% RF vid påföring och torkning.

Förtunning

Vatten, ska normalt inte förtunnas.

Påföring

Påföres i fylligt skikt med bred anstrykare och efterrullas med strukturroller.

Rengöring

Verktyg: Omedelbart efter bruk i vatten.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR
Emballage

10 ltr. Plast emballage

Hållbarhet

Minst 12 månader i obruten förpackning

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 appliceri ngen. 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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Säkerhet

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.
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ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceri ngen. Det
åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.

Aminogatan 18 | 431 53 MÖLNDAL | Tlf. 031 57 07 30
Org: 556081-1415 | www.sigmacoatings.se

Upprättat: JBP:06.09.2018
Uppdaterat: AJ 18.09.2018

Page 2 of 2

