Teknisk
Datablad
Sigma Expert

MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Akryl væg- og loftmaling.
Beskrivelse

Miljømærket supermatt væg- og loftmaling på basis af 100 % acryl.

Anvendelse

Til vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipskartonplader mm., samt til
tidligere malede og rengjorte overflader.
Kan med fordel anvendes på overflader med kritisk lysindfald og hvor der
stilles høje krav til at opnå en ensartet overflade uden overlap og synlige
rullespor.

Egenskaber

Vaskeklasse 1 – EN 13300. Glans 1. Yderst matt og flot overflade.
Diffusionsåben og alkalibestandig.
Expert kan med fordele bruges på væg og loft i samme rum for at skabe en
fuldstændig sømløs overgang.
Efterlader ingen synlige striber eller rullespor, næsten uanset
arbejdsgangenes almindelige varighed eller påføringsmetode.
Velegnet til efterfølgende pletreperationer i lyse nuancer: Dup malingen på så
der ikke påføres for meget maling i pletreparationen, bedst hvis der repareres
med maling fra samme spand/batch nr. som fra start. Anvend en velegnet
pensel eller minirulle med samme struktur som den oprindelige påføring er
sket med. Ved pletreparation på mørke nuancer kræves større omhyggelighed
for at gøre det så usynligt som muligt.
Produktet er mærket med ecolabel.

Farve og glans

Kan tones efter NCS eller Voice of Colour. Glansgrad under 1. Supermatt og
refleksfri overflade.

Basisoplysninger
v. 23ºC, 50% RF
Bindemiddel
Vægtfylde
Tørstofindhold
Tørretid
Overmalbar

Acryldispersion
1,32 g/cm³
Vol %: 37 – Vægt %: 53
Ca. 1 time
Efter 4 timer

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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Gennemhærdet
Vaskbarhed
Diffusionsåbenhed
Brandklasse*

Efter 28 dage
EN 13300 - klasse 1
V2 – sd 0,45
A2 – s1, d0

Emission: Produktet er testet og godkendt i henhold Eurofins Indoor Air
Comfort Gold
ISEGA testet til anvendelse i rum med fødevarer.
Godkendt efter EN 1186, EN 131330 og CENT/TS 114234
*Dokumenteret som system med Sigma Expert/Sigma Haftgrund

FORHOLD VED BRUG
Forbrug

7-8 m²/ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode

Krav til bunden

Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ubehandlede overflader og let
smittende overflade grundes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malede
overflader rengøres med Grundrengøring. Evt. blanke og hårde overflader
matslibes. Slibestøv fjernes.

BRUGSANVISNING
Temperatur

Min. +5ºC og max. 85% RF ved påføring og tørring

Fortynding

Vand

Påføring

Pensel, rulle eller airless-sprøjte

Rengøring

Værktøj: Straks efter brug i vand

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
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Sikkerhed

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.
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