Teknisk
Datablad
Memopaint
10100DN3261

MATERIALEBESKRIVELSE
Type

2-komponent polysiloxane-baseret klar lak

Anvendelse

Gør overflader skrivbare med samme egenskaber som et whiteboard.
Kan anvendes ovenpå vandbaseret emalje eller vægmaling.

Anvendelsesområde Inde.
Egenskaber

Kan skrives på med markere beregnet til whiteboard (ingen permanente
markere) som kan fjernes igen med whiteboard cleaner, microfiberklud eller
visker til whiteboard.

Bindemiddel:

Polysiloxane
Base:
Hærder:
Tørstofindhold:
Vaskbarhed:

Farve og glans

0,68 ltr. / 750 gr.
0,12 ltr. / 130 gr.
78 vol.%
Vaskeklasse 1

Transparent. Højglans.

Basisoplysninger ved 23ºC, 50% RF
Skrivbar/hærdet efter: 7 døgn
FORHOLD VED BRUG
Forbrug

Afhængig af underlagets art og struktur; ca. 10-12 m²/ltr. ( 8-9,6 m²/sæt.)

Krav til bunden

Bunden skal være glat, ren, tør, fast, jævn og ensartet samt bæredygtig.

Temperaturforhold

Overflade og omgivende temperatur mellem 5°C og 30°C.
Relativ luftfugtighed mindst 50% og højest 85%.
Overfladetemperatur mindst 3°C over dugpunkt.

Påføring

Efter korrekt samblanding af hærder og base påføres Memo Paint i 2 lag.
Anden påføring/lag skal påføres i intervallet mellem 15 minutter og max 45
minutter efter første påføring, så der arbejdes vådt i vådt.
Brugstid (Potlife) efter samblanding: 4 timer.
Anvend kun meget kortluvet ruller/valser til påføring af Memopaint og
underliggende maling. Jo mere glat resultatet bliver jo nemmere er det at
afrense ved daglig brug.
Anvend kun meget kortluvet ruller/valser til påføring af både Memopaint og
underliggende maling.
Eksisterende malingslag som ikke fremstår glatte skal slibes glatte.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.
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BRUGSANVISNING
bRU
Systemopbygning
Påfør den ønskede bundfarve i en vandbaseret emalje eller vægmaling med
kortluvet rulle/valse til fuld dækning. Bedste finish opnås med fx Sigmaresist
Clean eller Sigmatex. Den påførte vægmaling eller emalje skal afhærde
tilstrækkeligt før der arbejdes videre med Memo Paint.
Anbefalet tørringstid minimum 2 dage ved glansgrader op til 10. Over glans 10
afventes tørring i min. 5 dage.
Til brug med almindelige markere til whiteboard anbefales en lys
baggrundsfarve. Til lyse markere anbefales en meget mørk baggrundsfarve
Blandingsinstruktioner

Afdækning

Mængdedele: 85% base, 15% hærder. Tilsæt hærder til base og bland
grundigt i 3 minutter. Potlife/brugstid for blandingen er op til max. 4 timer ved
20°C.. Bland altid kun hele sæt da blandingsforholdet mellem de 2
komponenter er vigtigt at overholde.
Da produktet er meget tyndtflydende, skal området under påføringsfladen
tildækkes omhyggeligt. Ved afdækning med special tape trykkes tapen godt til
på fladen så Memopaint ikke løber ind under tapen.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Emballage

Metalemballage.

Holdbarhed

1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Værktøj

Skyl ikke børster og ruller efter brug. Børster og ruller med våd maling skal
behandles som kemikalieaffald. Børster og ruller med tør maling kan
behandles som ’normalt’ affald.

Sikkerhed

MAL kode: 2 – 5 for den samlede Memopaint blanding.
Memopaint base 1-5.
Memopaint hærder 4-4
Jævnfør senest opdaterede sikkerhedsdatablad for yderligere
oplysninger og anvisninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendel sen. Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.
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Teknisk Datablad Sigma Memopaint

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDE
For at holde din nymalede væg funktionelle og pæne i længst tid, er det vigtigt, at du følger nogle
simple retningslinjer i hverdagen. Vi anbefaler generelt, at du rengør væggen jævnligt.
1. Brug altid kun whiteboard tuscher, når du skriver på væggen.
2. Hvis du visker overfladen ren dagligt, er det typisk nok at gøre det med en let fugtig klud.
3. Hvis væggen ikke dagligt rengøres, anbefaler vi, at du en gang ugentligt lavere en grundigere
rengøring med whiteboard cleaner og microklud.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendel sen. Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.

Gladsaxevej 300 | 2860 Søborg | Tlf. 56 64 50 00
CVR. 56841016 | www.sigmacoatings.dk

Page 3 of 3
Opdateret JBP:21/06.2019

