Teknisk
Datablad

Sigma Varnish Satin

MATERIALEBESKRIVELSE
MBK typebetegnelse

Plastgulvlak.

Anvendelse

Til lakering af indvendigt træværk og gulve.

Egenskaber

Robust, farveløs og ikke gulnende. Efter fuld afhærdning (7 døgn) bestandig
over for husholdnings-/rengøringsartikler, vand, kaffe, te, vin og alkohol 40%.

Farver og glans

Klar. Halvmat - glans ca. 30.

Basisoplysninger
v. 23ºC, 50% RF

Bindemiddel
Tørstofindhold
Tørretid
Overmalbar
Brandfarlighed

Acryl/polyurethan.
Vol %: 30.
Ca. 2 timer.
Efter 4 timer.
Ingen.

FORHOLD VED BRUG
Forbrug

Ca. 10 m²/ltr.

Krav til bunden

Ren, tør og fast samt fri for fedt, snavs, voks, polish og sæberester.

Systemer

Ubehandlede gulve/træværk eller maskinafslebne gulve
Behandles 3 gange med Sigma Varnish Satin.
Tidligere lakerede gulve
Vask med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand. Afvaskning af evt.
sæberester med varmt eddikesurt vand - eftervask med rent vand. Slibning. Evt.
rester af voks, polish o.lign. fjernes bedst ved maskinslibning. Når gulvet er tørt,
lakeres 1-2 gange med Sigma Varnish Satin.
Tidligere lakeret træværk
Rengøres med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand. Matslibning.
Efterfølgende lakeres 1-2 gange med Sigma Varnish Satin.
NB! Visse tropiske træsorter indeholder stoffer, som kan give finish problemer
med Sigma Varnish Satin. F.eks. Afzelia, som indeholder stoffer, der har en
negativ indflydelse på tørringsforløbet, ligesom Merbau indeholder
vandopløselige stoffer, som trækker igennem det våde laklag og giver sig til
kende på overfladen.

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 med underlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.
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BRUGSANVISNING
Brugsanvisning

Temperatur
Min. +10ºC og max. 85% RF ved påføring og hærdning.
Fortynding
Vand. Bør ikke fortyndes.
Påføring
Bred pensel eller rulle.
Rengøring
Værktøj: Straks efter brug i vand.
NB! Grundig omrøring før brug. Matteringsmidlet bundfælder.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Sikkerhedsregler

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Holdbarhed

Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

1 og 2,5 ltr. emballage.

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