Tekniskt
datablad
Siloxan Fix

Materialbeskrivning
Vattenspädbar primer baserad på silikonharts

Beskrivning

Användningsområde För grundning av sugande mineraliska underlag samt lätt smetande,
bärkraftiga, färgskikt.
Egenskaper
•
•
•
•
•

God inträngande förmåga
Hög diffusionsöppenhet
Alkaliresistent
Spärrar mot saltutfällningar
Ingen karbonatiseringshämmande effekt

Grundläggande information
Standardfärg

Färglös

Bindemedel

Silikonhartsemulsion

Lösningsmedel

Vatten.

Torrhalt

Vol %: 12

Storlek

10 l plastförpackning.

Bruksanvisning
Färgåtgång

Beroende på underlag. Ca 8-12 m²/ltr

Krav på underlaget

Underlaget ska vara rent, fast och bärkraftigt.
Nyputsade ytor ska stå obehandade i minst 14 dygn under goda
väderförjållanden (20°C og 65% RF) innan målning kan påbörjas.

Förtunning

Ska alltid förtunnas atten 1:1 med vatten.

Applicering

Pensel, rulle eller tryckspruta.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande
ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger
användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
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Temperatur och

Min. 6 °C och max. 35 °C samt relativ luftfuktighet på max. 85 % vid applicering
och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.

luftfuktighet
Systemrekommendationer
Grundning
Sugande underlag grundas med Sigma Siloxan Fix Aqua förtunnat 1:1 med
vatten.
Mellanbehandling
1 x Sigma Siloxan Fill eller Sigma Siloxan Topcoat (ev. förtunnat 5% med
vatten).
Färdigbehandling
2 x Sigma Siloxan Topcoat
Tillsättning av Sigma Winterproof
Sigma Siloxan Topcoat vit och bas Ln
4,0 %
Sigma Siloxan Topcoat bas Zn (Mörka kulörer) 2,5 %
Torktider

Vid 23 °C och normal luftfuktighet på 50 %. Avvikelser kan förekomma vid
förändring i temperatur, fuktighet och lagertjocklek.
Beröringstorr: ca 1 timme.
Övermålningsbar: ca 8 timmar.

Rengöring av verktyg Vatten och målartvätt.

Mer information
Hållbarhet

Minst 1 år vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet
efter öppnandet.

Säkerhet

MAL-kod: 00-1.
Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande
ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger
användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
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