Tekniskt
Datablad
Sigma Fresh Air

BESKRIVNING
Typ

Biobaserad vägg och takfärg på akryldispersion.

Användingsområde Lämplig till underlag av puts, betong, lättbetong, gips och tidigare målade
matta dispersionsfärger. Vid hårda/blanka och släta ytor används
specialgrund. Kontakta teknisk service.
Egenskaper

Supermatt tak och väggfärg med speciella egenskaber. Rensar luften och
neutraliserar formaldehyd med upp mot 70 % under loppet av en 7 års period
– ISO 16000-23 (Kontrollerat af Eurofins).
Biobaserad andel utgör 45 % (ASTM D6866 – Beta Analytic)
För uppehålls och sovrum där det ställs stora krav på både diffusionsöppenhet
och estetik. Emballaget är produceret av 100% återanvändt material.

Kulör och glans

Base WN (White, Neutral) och bas Zn. Supermatt glans ca. 2.

BASDATA VID 23ºC, 50% RF
Bindemedel
Torrhalt
Tvättbarhet
Vikt
Övermålningsbar
Flampunkt

45% biobaserad akryldispersion.
Ca. 35 Vol %
Tvättklass 2, EN 13300
1,44 g/ml
Ca. 4 timmar
Ingen

FÖRHÅLLANDE VID ANVÄNDNING
Åtgång

Beroende på underlag, ca. 8-10 m²/ltr.

Krav på underlaget
alltid.

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Provyta rekommenderas
Fuktinnehåll max 4%. I gips max 1%

Temperatur

Underlag och omgivning: min. 5°C og max. 25°C. Max. 85% RF.

Påföring

Pensel eller rulle.

Förtunning

Max. 5% med vatten.

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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BRUKSANVISNING
bRU
System
Vid ommålning eller målning på vanligt sugande underlag målas 2 gånger med
Fresh Air. 1 gång eventuellt förtunnat med max 5% vatten.
Andra
stryket påförs alltid oförtunnat.
Starkt sugande mineraliska underlag grundas med Sigma Microdispers.

YTTERLIGARE UPPLYSNING
Emballage

12,5L Base WN (White, Neutral) – 5L Base ZN.

Verktyg

Rengörs omedelbart efter bruk med vatten.

Hållbarhet

1 år vid frostfri förvaring i tätt orginalemballage.

Säkerhet

Se tekniskt säkerhetsdatablad for ytterligare upplysningar.

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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