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FÄRGTYP

Vattenbaserad strukturputs för såväl in– som utvändigt bruk.

EGENSKAPER

Dekorativ med rustik struktureffekt för användning på puts, betong,
gips och träfiberskivor.

TEKNISKA
DATA
Bindemedel

Copolymerdispersion

Lösningsmedel

Vatten

Pigment

Pulveriserad natursten och fyllnadsmedel

Volymtorrhalt

Ca. 69 %

Glans

Matt, glans 7

Torktid

Dammtorr 4-8 timmar
Genomtorr 24-48 timmar beroende på tjocklek
Min. 6°C och max 85 % RF vid applicering och torkning

(23°C och 50 % RF)

Färgåtgång

Ca. 1,5-4 kg/m² beroende på struktur

Kulör

Naturfärg (vit)

Förpackning

18 kg

PRAKTISKA
ANVISNINGAR
Förbehandling

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 Mölndal

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Ej tidigare målade ytor
eller smetande underlag grundas med Sigma Microdispersgrund.
Skall ej användas på tidigare alkyd– eller oljemålade ytor. Inomhus
skall sådana ytor mattslipas och målas 1 gång med Sigmatorno
Primer före applicering. Kan övermålas med flera Sigma produkter.

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: info@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information
som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära
någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och
andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar
kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.
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Applicering

Påföres med stålspackel 1-2 m2 åt gången och efterbehandlas omgående
med strukturrulle, svamp eller spackelspade.

Förvaring

Frostfritt

Rengöring av
verktyg

Vatten omgående efter målning

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 Mölndal

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: info@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information
Som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära
någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och
andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar
kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.

