Sigmalife
karta kolorów
Sigmalife VS-X

Sigmalife DS

wyrób ochronny do
drewna na bazie żywic
alkidowych

Cechy

• reguluje wilgotność
drewna
• podkreśla rysunek
drewna
• zawiera filtry UV
• może być pokrywana
wyrobami opartymi na
wodorozcieńczalnych
żywicach akrylowych jak
i alkilowych

Naturalne piękno słoi i przestrzeń między nimi

Bejce i lakierobejce są przeznaczone do
ochrony i dekoracji drewna, stosowane do
wnętrz, ale również doskonale nadają się na
zewnątrz. Produkty gamy Sigmalife pozwalają

• bardzo odporna na
promieniowanie UV
• stanowi doskonałe
zabezpieczenie
powierzchni drewna
przed wpływami
atmosferycznymi
• tworzy elastyczną
powłokę
• podkreśla rysunek
drewna
• reguluje wilgotność
drewna

drewnu oddychać, uwypuklają rysunek
usłojenia oraz chronią je przed niekorzystnym
oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

wodorozcieńczalna
lakierobejca na bazie
żywic akrylowych

• Lakierobejca
• Wyrób przeznaczony
• Lakierobejca
• Wyrób do użytku
przeznaczona do ochrony
zewnętrznego, jako
przeznaczona do ochrony do ochrony i dekoracji
i dekoracji powierzchni
warstwa gruntująca,
i dekoracji powierzchni
powierzchni drewnianych,
tj. okna, elementy
drewnianych, tj. okna,
kolorująca surowe
drewnianych,
eksploatowanych na
elewacji, balkony,
elementy elewacji,
drewno, zapewniająca
zewnątrz budynków tj.
ogrodzenia, do
balkony, ogrodzenia do
ochronę w systemie
użytku wewnętrznego
zabezpieczania
okna, elementy elewacji,
użytku wewnętrznego
i zewnętrznego.
i zewnętrznego.
i dekorowania
balkony, ogrodzenia.
W zestawie z Sigmalife
Zabezpiecza powłokę
powierzchni drewnianych
Sigmalife. Zabezpiecza
DS Acryl tworzy system
przed działaniem
grzybów pleśniowych.
powłokę przed
do ochrony i dekoracji
działaniem grzybów
drewna. Zabezpiecza
powłokę przed działaniem
pleśniowych.
grzybów pleśniowych.

w budownictwie do konstrukcji i dekoracji.

gama produktów do drewna - Sigmalife.

Sigmalife DS ACRYL

wodorozcieńczalna
lakierobejca na bazie
żywic akrylowych

Zastosowanie

Drewno od wieków wykorzystywane jest

nadają mu szlachetności, którą podkreśla

Sigmalife VS ACRYL

transparentna
lakierobejca na bazie
żywic alkidowych

• podkreśla rysunek
drewna
• reguluje wilgotność
drewna
• trwałość kolorów

• bardzo odporna na
promieniowanie UV
• stanowi doskonałe
zabezpieczenie
powierzchni drewna
przed wpływami
atmosferycznymi
• szybkoschnąca
• podkreśla rysunek drewna
• długotrwała elastyczność
powłoki
• reguluje wilgotność
drewna

Parametry
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Zawartość części stałych vol.%
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Zalecana grubość suchej
warstwy [μm] na warstwę
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Gęstość w 23 °C [g/cm3]

Pyłosucha po ok. [h]
Sucha dotykowo po ok. [h]
Następna warstwa po ok. [h]
Metoda nanoszenia

Pędzel, natrysk

4

3

-
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4
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Pędzel, natrysk

Pędzel, natrysk

Pędzel, wałek, natrysk
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Kolory z tym oznaczeniem przeznaczone
są tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Pozostałe kolory można stosować na zewnątrz
jak i wewnątrz pomieszczeń. Prezentowane
wymalowania zostały wykonane na drewnie
jesionowym. Nieskończona różnorodność rodzajów
drewna jak również ilość nałożonych warstw
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może mieć wpływ na otrzymany efekt końcowy.
Kolor przedstawiony w karcie jest poglądowy,
dlatego też zaleca się wcześniejsze wykonanie
próby koloru na próbce danego rodzaju drewna.
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