Tekniskt
datablad
Contour Aqua-PU
Spray Primer

BESKRIVNING
Typbeteckning

Vattenspädbar alkydbaserad grundfärg.

Beskrivning

Vattenburen grund- och mellanstrykningsfärg baserad på polyuretanalkydemulsion för inomhusbruk med högtrycksspruta. Används i system med
Contour Aqua-PU Spray täckfärger

Användning

För invändig grundmålning av trä, rengjord och tidigare rostskyddad metall
m.m.

Användningsområde Inomhus.
Egenskaper

Utmärkt vidhäftningsförmåga och god fyllförmåga. Kan appliceras med
högtrycksspruta med rekommenderad 175 µm våt skikttjocklek. God
täckförmåga. Speciellt lämpad för systembehandling med Contour Aqua-PU
Spray.

Färg

Vit samt alla färger i Sigmas professionella brytsystem.

Grundläggande information vid 23 °C, 60 % RF
Bindemedel
Lösningsmedel
Pigment
Glans (v 60°)
Torrhalt

Modifierad alkyd
Vatten
Titandioxid + fyllnadsmedel
Matt
Vol %: 41

Lukt

Svag

Dammtorr
Klibbfri
Övermålningsbar
Brandfarlighet

Ca 1 timme
Ca 3 timmar
Efter 5 timmar (beroende på skikttjocklek)
Ingen

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Åtgång

6 m²/l vid 175 μm vått skikttjocklek.

Krav

Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Vid risk för
genomslag använd en spärrande grundfärg.

Temperatur

Under påföring och torkning ska temperaturen vara över 7 °C och den
relativa luftfuktigheten under 85 %. Notera att vid målning av järn och
metall kan temperaturen på underlaget vara lägre än lufttemperaturen.

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 tas på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid
användning är det användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbeh åller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
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Tekniskt datablad Contour Aqua-PU Spray Primer

Påföring

Högtrycksspruta. Munstyckets storlek: 0,43 tum, luftmunstycke nr 6. Tryck: 1,5
bar. (Kan ej appliceras med pensel eller rulle.)

Förtunning

Kan förtunnas med 5–10 % vatten.

Rengöring

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Omröring

Produkten ska röras om före användning.

MER INFORMATION
Emballage

5 l metallemballage.

Hållbarhet

Minst 12 år 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 tas på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid
användning är det användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbeh åller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
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