Tekniskt
datablad
Sigmavar WS Matt

MATERIALBESKRIVNING
Typ

Vattenspädbar halvmatt klarlack.

Användning

För invändigt trä samt golv.

Användningsområde Inomhus.
Egenskaper

Ger en robust yta som ej gulnar. Efter full uthärdning (7 dygn) beständig mot
de flesta rengörningsmedel, vatten, kaffe, te, vin och alkohol (40%).

Färg och glans

Matt, Transparant.

INFORMATION VID 23 ºC, 50 % RF
Bindemedel
Torrhalt
Torktid
Övermålningsbar
Flampunkt

Akryl/polyurethan
Ca 34%
Ca. 2 timmar
4 timmar
Ingen

ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN
Åtgång

Beroende på underlaget, ca 10 m²/l.

Krav på underlaget

Underlaget skall vara rent, torrt samt fritt från vax, polish och såprester.

Temperatur

Min. 10°C och max 85 % RF vid applicering och torkning.

Applicering

Pensel, eller rulle

Förtunning

Vatten. Bör ej förtunnas.

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 k an uppstå i samband med underlaget och 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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BRUKSANVISNING
bRU
System
Obehandlat trä (trägolv) eller maskinslipade trägolv
Behandlas 3 gånger med Sigmavar WS Satin.
Tidigare lackade trägolv
Tvätta med Sigma Grund– skölj med rent vatten. Ev. såprester
borttvättas med ättiksvatten– skölj med rent vatten. Ev. rester
av vax, polish etc. avlägsnas bäst med maskinslipning. När golvet
är torrt behandla 1-2 ggr med Sigmavar WS Satin.
Tidigare lackat trä
Tvätta med Sigma Grund– skölj med rent vatten. Efter mattslipning
behandla 1-2 ggr med Sigmavar WS Satin.
Observera
Vissa tropiska träslag innehåller ämnen som kan ge finishproblem.
Exv. träslaget Afzelia innehåller ämnen som påverkar torkförloppet
negativt. Träslaget Merbau innehåller vattenlösliga ämnen som ger sig till
känna i ytskiktet. Färdigbehandla två gånger med Sigmacryl 5. Första gången
förtunnad max. 5 % med vatten om nödvändigt. Andra gången påföres den
oförtunnad.
MER INFORMATION
Hållbarhet

Ett år vid frostfri förvaring i tättslutande originalförpackning.

Säkerhet

Se tekniskt säkerhetsdatablad 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 underlaget och ap pliceringen. Det
åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förb ehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
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