Sigma Rollputz

MBK typebetegnelse

Plaststrukturpuds.

Beskrivelse

Brugsklar strukturpuds på basis af copolymerdispersion, pulveriseret natursten,
pigmenter og fyldstoffer.

Anvendelse

Til dekorativ/strukturgivende overfladebehandling af ubehandlet eller tidligere
behandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og træfiberplader m.m.

Egenskaber

Dekorativ, rustik struktureffekt, diffusionsåben og modstandsdygtig mod stød og
slag. Kan overmales med Sigma væg- eller facadeplastmaling afhængig af
brugsområde.

Farver og glans

Naturfarve (nærmest hvid). Da råvarerne består af mineralske naturprodukter, er
det umuligt at undgå små farvevariationer mellem de enkelte produktioner, hvorfor
der ikke bør arbejdes med forskellige produktionsnumre på den enkelte væg/facade,
hvis emnet ikke skal overmales. Mat.

Basisoplysninger
v. 20ºC, 50% RF

Bindemiddel
Tørstofindhold
Støvtør
Gennemtør
Brandfarlighed

Forbrug

Ca. 1,5 - 4 kg/m², afhængig af den ønskede struktur og påføringsmetode.

Krav til bunden

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ny bund eller sugende overflade
grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Uensartet bund kan behandles med
væg- eller facadeplastmaling til fuld dækning, hvis Sigma Rollputz påføres i en
lagtykkelse, som ikke i sig selv giver tilstrækkelig dækning. Alternativt kan der
overmales med en væg- eller facadeplastmaling. Sigma Rollputz er ikke egnet på
tidligere olie- eller alkydmalede overflader udendørs.

Brugsanvisning

Temperatur
Min. +6ºC og max. 85% RF ved påføring og hærdning.

Copolymerdispersion.
Vægt %: 80, Vol %: 69.
Ca. 4-8 timer.
Efter 24-48 timer, afhængig af lagtykkelsen.
Ingen.

Fortynding
Skal normalt ikke fortyndes, ellers med vand. Omrøres grundigt før brug.
Påføring
Sigma Rollputz påføres i en ensartet lagtykkelse med rustfri stålspartel, rulle eller
anstryger. Der påføres 1-2 m² ad gangen, efterfølgende struktureffekt, som
foretages umiddelbart efter, kan opnås med f.eks. strukturrulle, spartel eller svamp.
Rengøring
Værktøj: Straks efter brug i vand.
Sikkerhedsregler

For malearbejde 00-1.

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

18 kg plastemballage.
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Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling.
Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede.

