
Sigmetal
Dekoracja | Renowacja | Ochrona

Na powierzchnie 
metalowe

Sigmetal to kompleksowa linia profesjonalnych produktów do ochrony 
powierzchni stalowych, ocynkowanych oraz blach powlekanych metodą coil 
coatingu.



Sigmetal 
Multiprimer 
Aqua
Antykorozyjna, szybkoschnąca 
farba podkładowa do powierzchni 
ocynkowanych, aluminiowych, 
stalowych i blach pokrytych 
metodą coil coatingu.

Cechy

Zastosowanie

Ocynk galwaniczny i ogniowyStal Metale żelazne i nieżelazne Blachy powlekane   
(zaprawkowo ogniska korozji)

Renowacje starych powłok

40-60 
μm

8-11 m²

L
MAT

1-2 45 min 
8 hrs

Multiprimer Aqua - podkład antykorozyjny

Systemy ochrony 
powierzchni 
metalowych



Sigmetal 
Cladding

Szybkoschnąca farba akrylowa 
do zabezpieczania i renowacji 
powierzchni ocynkowanych, 
aluminiowych, stalowych i blach 
pokrytych metodą coil coatingu.

Cechy

Zastosowanie

Ocynk galwaniczny i ogniowyStal
* Po uprzednim zagruntowaniu Sigmetal Multiprimer

Metale żelazne i nieżelazne Blachy powlekane 

Renowacje starych powłok

40-60 
μm

10-12 m²

L
SATYNA

1-2 1 hrs 
6 hrs

Cladding - powłoka nawierzchniowa



Sigmetal 
Direct

Bezpodkładowa emalia 
antykorozyjna do zabezpieczania 
powierzchni stalowych i 
żeliwnych.

Cechy

Zastosowanie

Powołka nawierzchniowa 
Sigmetal Direct

Rdzeń stalowy 
z ogniskami korozji

ŻeliwoStal Metale żelazne i nieżelazne Renowacje starych powłok

DIRECT 
TO RUST

40-60 
μm

10-12 m²

L
PÓŁ- 

POŁYSK
1-2 16-24 

hrs

2 hrs

Direct - podkład i powłoka nawierzchniowa



System SYSTEM WODOROZCIEŃCZALNY SYSTEM ROZCIEŃCZALNIKOWY

Typ produktu PODKŁAD ANTYKOROZYJNY POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA 2w1 - PODKŁAD ANTYKOROZYJNY  
I POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA

Produkt Sigmetal Mutliprimer Aqua Sigmetal Cladding Sigmetal Direct

Zastosowanie

Antykorozyjna, szybkoschnąca farba podkładowa do 
różnego rodzaju powierzchni ocynkowanych, aluminiowych, 

stalowych i blach pokrytych metodą coil coatingu oraz 
powierzchnie PCV (np.. Rynny i rury spustowe)

Szybkoschnąca farba akrylowa do zabezpieczania 
i renowacji powierzchni ocynkowanych, aluminiowych, 

stalowych i blach pokrytych metodą coil coatingu.  

Bezpodkładowa emalia antykorozyjna do zabezpieczania 
powierzchni stalowych i żeliwnych oraz renowacji 

istniejących powłok

Właściwości

doskonała przyczepność do 
różnych podłoży

inhibitory korozji chroniące 
podłoże przed korozją

delikatny zapach 

wodorozcieńczalna

niepalna

doskonała przyczepność do 
różnych podłoży

doskonała odporność na 
czynniki zewnętrzne

długotrwała ochrona przed 
starzeniem na skutek UV

wysoka estetyka powłoki 

delikatny zapach

bezpodkładowa
 

bezpośrednio na rdzę 

doskonała odporność na 
warunki zewnętrzne w tym UV 

i mgłę solną

bardzo łatwa aplikacja

Przeznaczenie

Podłoża 

stal ocynkowana (galwanicznie 
i ogniowo),

blachy powlekane 
(zaprawkowo ogniska korozji)

metale żelazne i nieżelazne 
(aluminium, miedź),

PCV, drewno.

Powierzchnie pionowe oraz dachy 
(min. kąt nachylenia 9°)

blachy powlekane 
plastizolem (coil coating)

stal ocynkowana, 

metale żelazne i nieżelazne 
(aluminimum, miedź). 

Powierzchnie pionowe oraz dachy 
(min. kąt nachylenia 9°)

Powierzchnie stalowe 

żeliwne (np. bramy, 
ogrodzenia, barierki)

pozostałe stalowe elementy 
architektury

Typ produktu
 

Stopień połysku MAT SATYNA PÓŁ- 
POŁYSK

Czas schnięcia 
w warunkach 20°C, 
50% RH

45 min 
8 hrs

1 hrs 
6hrs

16-24 
    hrs

2 hrs

Wydajność 
8-11 m²

L

10-12 m²

L

10 m²

L

Metoda aplikacji

 

Rekomendowany podkład —

• w przypadku braku rdzy na zabezpieczanej powierzchni brak 
konieczności stosowania podkładu.

• w przypadk stali nieocynkowanej oraz innych powierzchni 
stalowych na który występują ogniska korozji należy 

zastosować Sigmetal Multiprimer

—

Rozcieńczalnik 

Woda Woda Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych typu EKO-1

VOC (zawartość lotnych 
związków organicznych)

VOC
110 g/l

VOC
116 g/l

VOC
450 g/l

zalecana grubość powłoki 
na sucho

40-60 
μm

40-60 
μm

50 μm 
± 5 μm

Opakowania 1,0 ; 5,0 l Baza Ln 1,0 ; 5,0 l Baza Ln i Zn 0,8 ; 2,5 l Baza Ln i Zn

System kolorowania RAL CLASSIC
Architectural Coatings

www.sigmacoatings.com.pl    •    www.sigmacoatings.com/protective



PPG Deco Polska Sp z o.o.
ul. Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław 

e-mail: serwis.klienta@ppg.com
numer infolinii: 801 11 33 11

www.sigmacoatings.com.pl

Produkty sygnowane marką Sigma pozwalają kompleksowo zadbać o architekturę oraz rozwiązać każdy problem techniczny. 
Ponad 6000 kolorów i niezliczona liczba ich kombinacji, pozwalają tworzyć rzeczy niecodzienne: połączyć twórczą koncepcję 
designerów oraz kunszt malarzy z harmonijną kompozycją budynku w jego naturalnym otoczeniu. Kompatybilność i szerokość 
oferty sprawia, że wykorzystywanie rożnych kombinacji kolorów, faktur i  struktur oraz łączenie rożnych efektów pozwala 
uzyskać zaskakujące rezultaty. Kreowanie przestrzeni jest więc teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dostarcza szereg różnorodnych, 
wysublimowanych rozwiązań, które do tej pory pozostawały nieosiągalne. Wszędzie tam, gdzie długotrwała ochrona i najwyższe 
normy są równie ważne, co design i estetyczny wygląd, produkty marki Sigma Coatings są idealnym rozwiązaniem.
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