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Vattenspädbar dispersion baserad på HydroPliolite® och konstharts för
grundning av nya och tidigare målade mineraliska underlag.
Hög alkaliresistens, mycket diffusionsöppen samt goda inträngningsegenskaper. Ger ett bra underlag på porösa och smetande underlag. Torkar snabbt
och tål lättare regn under torktiden. Kan användas med Sigma Winterproof
(Continuu Additiv). Spärrar mot saltutfällningar.

TEKNISKA
DATA
Bindemedel

HydroPliolite®

Lösningsmedel

Vatten

Torrhalt

Vol %: Ca. 30 Vikt %: Ca 42

Glans

Matt

Torktid
(23°C och 50%
RF)

Skikttjocklek

Färgåtgång

Kulör
Vattenånggenomsläpplighet (Sd
H2O)
VOC

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 Mölndal

Ca 1 timma vid 50 my (210g/m2).
Övermålningsbar efter ca 24 timmar vid 51 my torrt skikt.
Min. 5°C och max 35°C samt max 80% RF vid applicering och torkning.

51 my/skikt (170 my vått)

Slätt underlag: 8-10 m²/l
Strukturerat underlag: 2-10 m²/l
Vit
0,10 m vid 50 my (210g/m2).

Max. 20g/l

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.

SIGMA HYDRO PRIMER

103814
Sept 2014
Sida 2 / 2

PRAKTISKA
ANVISNINGAR
Förbehandling o
målning

Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt.

Applicering

Pensel eller rulle.
Skall ej förtunnas.
Produkten innehåller partiklar i storlek upp till 200 μm och är därför ej lämplig att spruta med airless spruta.

Förvaring

Frostfritt

Rengöring av
verktyg

Vatten omgående efter målning

System

Tidigare ej behandlade underlag
1.
Rengör till fast, rent och bärkraftigt underlag.
2.
Applicera 1 x Sigma Hydro Primer
3.
Applicera 2 x ex.vis Sigma Hydro Topcoat
OBS!
Vid applicering med spruta uppmärksammas på att produkten innehåller partiklar upp till 200 μm. Använd därför min. 0,021” munstycke och ett grovmaskigt pistolfilter. Risk finns för igensättning av filter och ökat slitage på
munstycken.
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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.

