Teknisk
Datablad
Sigmulto Stucco
Metallic

MATERIALEBESKRIVELSE
MBK typebetegnelse Dekorativ spartelmasse.
Beskrivelse

Brugsklar spartelmasse til indvendig brug med dekorativ metallisk effekt som
ikke behøver efterbehandling. Produktet kan dog efterbehandles med en
fortyndet vandig klar lak i f.eks. ultramatt glans til de steder hvor der ønskes
ekstra stærk overflade.
Kan tones i adskillige nuancer som giver dekorativ effekt afhængig af
påføringsmønster og teknik samt underlagets karakter.
Bemærk: Som underlag anbefales ubehandlet sandspartelmasse i enten
medium eller grov struktur.

Anvendelse

Til indvendige vægge hvor der ønskes dekorativ effekt som f.eks ubehandlet
sandspartel eller beton.

Egenskaber

Giver flot dekorativ metallisk effekt hvor påføringsmetode og underlag
bestemmer slutfinish. God vedhæftning på fast og ren bund.

Farver og glans

Base der indgår i tonesystem. Metallic glans.

Basisoplysninger

Vægtfylde
Brandfarlighed

Krav til bunden

Bunden skal være tør, fast og ren.

1,27.
Ingen.

Rækkeevne/forbrug ca. 3 - 5 m2/ltr. afhængig af lagtykkelse og påføringsmetode.
Brugsanvisning

Temperatur
Min. +5° og max 30°C ved påføring og hærdning.
Fortynding
Vand. Fortyndes ikke – klar til brug.
Påføring
Håndspartling med bredspartel og/eller pensel og rulle.
Rengøring
Værktøj: Straks efter brug i vand.

Se påføring næste side….
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 m ed underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeh older os ret til
ændringer uden forudgående information.

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

Oprettet JBP 23/08/2021

Page 1 of 2

Teknisk
Datablad
Sigmulto Stucco
Metallic

Påføring:

Effekten følger påføringen. Derfor er der teknisk set uendelige muligheder,
men følgende 3 fremgangsmetoder er nemme og hurtige for alle, der er vant til
at arbejde med spartel.
• Direkte spartling med alm. bredspartel ca 10-15 cm – 2 lag.
Større effekt opnås ved at krydse eller lave mønster. Mere ensartet
spartling vil i stedet mindske effekten.
• Påføring med rulle – derefter spartling med bredspartel – 2 lag.
Påføring med rulle giver mulighed for hurtigere at dække et større
område. Rullen vil give en fin lagtykkelse, som der efterfølgende kan spartles
i. Som ved metode 1 vil større krydsninger forstærke mønster og effekt, mens
mere ensartet og let spartling vil mindske effekten og efterlade en mere
ensartet overflade.
• Påføring med mindre rulle, derefter pensling med fx forsletter, 2 lag.
Som ved metode 2 kan man hurtigt dække et større område.
Penseleffekten vil være mere rustik i udtrykket og have større dybde.
Effekten vil være særdeles tydelig og naturligt fremstå mere tilfældig og
varieret.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Holdbarhed

Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage
Sikkerhedsregler

5 ltr. plastemballage.
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.
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