Tekniskt
datablad
Contour PU Satin

MATERIALBESKRIVNING
MBK typbeteckning Alkydemalj.
Beskrivning

Lackfärg baserad på uretanalkyd.

Användning

För trä, tidigare rostskyddat järn samt trä- och betonggolv.

Användningsområde Inomhus.
Egenskaper

Väderbeständig, god fyllförmåga och fin sammanflytning, slitstark, hård och
robust yta.

Färg och glans

Vit samt alla färger i Sigmas professionella färgtonsystem.

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

Uretanalkyd
Titandioxid + fyllmedel
Satin ca 30.
Vol %: 50
Ca 4 timmar
Efter 16 timmar
Brandfarlig

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Åtgång

Ca Ca 8–10 m²/l.

Krav

Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt samt icke-avfärgande.
Nya betonggolv kräver oftast maskinell slipning med karborundumsten eller
diamantsilver för att få bort betongslam.

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

Pensel eller roller.

Förtunning

Används outspädd.

Rengöring

Verktyg: Lacknafta.

Omröring

Produkten ska röras om före användning.

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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BRUKSANVISNING
Nytt virke, inomhus:
Grundas med Contour Primer, 3 % förtunnat med lacknafta.
Ev. spackling med akryl- eller uretanspackelmassa.
Mellanbehandling med Contour Primer.
Färdigbehandling med Contour Satin.
Järn, utomhus:
Rostskyddas efter behov med lämplig rostskyddsprimer, ex Sigmarine 28.
Ev. mellanbehandling med Contour Primer.
Färdigbehandling med Contour Satin.
Nya trä- och betonggolv:
Grundas med Contour Primer, max 3 % förtunnat med lacknafta.
Färdigbehandling 1–2 gånger med Contour Satin.
MER INFORMATION
Emballage

1 och 2,5 l metallemballage.

Hållbarhet

Minst 12 månader vid frostfri förvaring i tättslutande originalförpackning.

Säkerhet

MAL kod: 2-1.
Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.
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