Tekniskt
datablad
Contour Aqua-PU
Spray Satin

BESKRIVNING
Typ

Polyuretan-hybrid, vattenburen.

Användning

Vattenspädbar lackfärg baserad på polyuretan-hybrid för invändigt trä samt
tidigare målade ytor. Speciellt utvecklad för applicering med högtrycksspruta.

Användningsområde Inomhus.
Egenskaper

Flyter ut mycket bra. Slitstark och reptålig yta. Icke-gulnande, klibbfri och lätt
att rengöra. Innehåller tekniken LTA+ som gör ytan extra hård och resistent
mot handfett. Kan appliceras i 200 µm våt skikttjocklek utan tendens till ränder
eller rinningar.

Färg

Vit samt alla färger i Sigmas professionella brytsystem.

Grundläggande information V. 23 ºC, 50 % RF
Bindemedel
Lösningsmedel
Pigment
Glans (v 60°)
Torrhalt
Lukt
Yttorr
Övermålningsbar
Genomtorr

Akryl/polyuteran.
Vatten
Titandioxid.
Satin ca 30.
Vol 36 %
Svag
Ca 1 timme
Ca 5 timmar
Ca 28 dagar

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Åtgång

Teoretisk åtgång vid ett torrt skikt på 70 µm: 6 m²/liter. Praktisk åtgång beror på
ett antal faktorer, så som underlagets beskaffenhet och andra förhållanden.

Krav

Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt samt icke-avfärgande.

Temperaturförhållanden Under påföring och torkning ska temperaturen vara över 7 °C och den
relativa luftfuktigheten under 85 %.
Påföring

Utrustning för högtrycksspruta Munstyckets storlek: 0,43 tum, luftmunstycke nr
6. Färgtryck: 1,5 bar.

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. Vid
användning är det användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller o ss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
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VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Förtunning

Produkten är klar för användning och ska under normala förhållanden inte
spädas, den kan dock spädas 5–10 % med vatten.

Rengöring

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Omröring

Produkten ska röras om före användning.

BRUKSANVISNING
Obehandlat trävirke:
Grundas med Contour Aqua-PU Primer.
Färdigbehandlas med Contour Aqua-PU-Spray Satin.
Rekommenderad skikttjocklek: 70 µm torr.
Tidigare behandlat trävirke:
Rengörs med målartvätt och mattslipas. Ev. mellanbehandling med Contour
Aqua-PU Spray Primer.
Färdigbehandling med Contour Aqua-PU Spray Satin.
Rekommenderad skikttjocklek: 70 µm torr.

MER INFORMATION
Emballage

5 l metallemballage.

Hållbarhet

Minst 12 månader vid frostfri förvaring i tättslutande 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. Vid
användning är det användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller o ss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.

Aminogatan 18 | 431 53 Mölndal, Sverige | Tel. 031 57 07 30
Organisationsnummer . 556081-1415 | www.sigmafarg.se

Skapad av MAM:16/09/2016
Uppdaterat av AJ:31/01/2018

Page 2 of 2

