Teknisk
Datablad
Contour Gloss

MATERIALEBESKRIVELSE
MBK typebetegnelse Alkydemalje.
Beskrivelse

Emalje på basis af urethanalkyd.

Anvendelse

Til træværk, rustbeskyttet jern samt træ- og betongulve.

Anvendelsesområde Inde og ude.
Egenskaber

Vejrbestandig, god fylde og fin sammenflydning, slidstærk, hård og robust
overflade.

Farve

Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystem.

BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 60% RF
Bindemiddel
Pigment
Glans (v 60°)
Tørstofindhold
Tørretid
Overmalbar
Brandfarlighed

Urethanalkyd
Titandioxyd+ fyldstoffer
Gloss ca. 90
Vol %: 50
Ca. 4 timer
Efter 16 timer
Brandfarlig

FORHOLD VED BRUG
Forbrug

Ca. 8-10 m²/ltr.

Krav

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig samt ikke smittende. Nye
betongulve kræver oftest en maskinel slibning med karborundumsten eller
diamantsliber til fjernelse af betonslamlag.

Temperaturforhold

Under påføring op tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative
luftfugtighed under 85%.

Påføring

Pensel eller rulle.

Fortynding

Anvendes ufortyndet.

Rengøring

Værktøj: Mineralsk terpentin.

Omrøring

Produktet omrøres før brug.

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.
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BRUGSANVISNING
Nyt træværk, indendørs:
Grundes med Contour Primer, max 3% fortyndet med terpentin. Evt. spartling
med acryl- eller urethanspartelmasse.
Mellembehandling med Contour Primer. Færdigbehandling med Contour
Gloss.
Jern, udendørs:
Rustbeskyttes med f.eks. Sigmetal Multiprimer, afhængig af jernets
renhedsgrad.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Emballage

1 og 2,5 ltr. plastemballage.

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
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