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FÄRGTYP

Vattenspädbar halvmatt klarlack för invändigt trä samt golv.

EGENSKAPER

Ger en robust yta som ej gulnar. Efter full uthärdning (7 dygn)
beständig mot de flesta rengörningsmedel, vatten, kaffe, te,
vin och alkohol (40%).

TEKNISKA
DATA
Bindemedel

Akryl/polyurethan

Lösningsmedel

Vatten

Volymtorrhalt

Ca. 34 %

Glans

Halvmatt, glans 30

Torktid
(23°C och 50 % RF)

Ca. 2 timmar
Övermålningsbar : 4 timmar
Min. 10°C och max 85 % RF vid applicering och torkning

Färgåtgång

Ca 10m²/l

Kulör

Transparant

Förpackning

0,75, 2,5 L

PRAKTISKA
ANVISNINGAR
Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt samt fritt från vax, polish och
såprester.
Obehandlat trä (trägolv) eller maskinslipade trägolv
Behandlas 3 gånger med Sigmavar WS Satin.
Tidigare lackade trägolv
Tvätta med Sigma Grund– skölj med rent vatten. Ev. såprester
borttvättas med ättiksvatten– skölj med rent vatten. Ev. rester
av vax, polish etc. avlägsnas bäst med maskinslipning. När golvet
är torrt behandla 1-2 ggr med Sigmavar WS Satin.
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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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Tidigare lackat trä
Tvätta med Sigma Grund– skölj med rent vatten. Efter mattslipning
behandla 1-2 ggr med Sigmavar WS Satin.
Observera
Vissa tropiska träslag innehåller ämnen som kan ge finishproblem.
Exv. träslaget Afzelia innehåller ämnen som påverkar torkförloppet
negativt. Träslaget Merbau innehåller vattenlösliga ämnen som ger
sig till känna i ytskiktet.
Applicering

Pensel eller rulle

Fötunning

Vatten. Bör ej förtunnas

Förvaring

Frostfritt

Rengöring av
verktyg

Omgående i vatten
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