
Sigmavar  
Dekoracja  |  Renowacja  |  Ochrona

Rodzina profesjonalnych 
produktów do posadzek 
drewnianych



  szybkoschnący
  nieznacznie wpływa na barwę drewna
  podkreśla strukturę drewna
  neutralizuje olejki eteryczne, garbniki i żywice
  idealny do renowacji starych podłóg drewnianych

do 10 m²
L 1-2

do 20 m²
L 1-2

  doskonała penetracja drewna zwiększająca 
przyczepność
 minimalizuje efekt bocznego sklejania kantów 
 zachowuje naturalny kolor drewna 
 wysoka zawartość części stałych 
 zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych

10-20 m²
L 1-2

Wypełniacze Lakiery podkładowe

SYSTEM
Standard


Professional 


Professional 


Professional 


O WYSOKIEJ ESTETYCE 
podłogi średnio obciążone

SZYBKIE LAKIEROWANIE
podłogi średnio obciążone

podłogi wysoko obciążone

ILOŚĆ LAKIERU 300 ml/m² 250 ml/m² 250 ml/m² 350 ml/m²

PODKŁAD 1 x wałek / 2 x szpachla 1 x wałek / 2 x szpachla 1 x wałek / 2 x szpachla

LAKIER NAWIERZCHNIOWY Sigmavar 1K PU / 2K PU Sigmavar 1K PU / 2K PU Sigmavar 1K PU / 2K PU  Sigmavar 2K PU

I WARSTWA 100-120 ml 100-120 ml 100-120 ml 100-120 ml

SZLIF MIĘDZYWARSTWOWY x x

II WARSTWA 100-120 ml 150-180 ml 150-180 ml 100-120 ml

SZLIF MIĘDZYWARSTWOWY x x

III WARSTWA 100-120 ml 150-180 ml

 szybkie schnięcie i twardnienie wypełnień do 1 mm
 zachowuje oryginalną barwę drewna
  przyczepność do różnych gatunków drewna*

*  orzech i egzotyczne gatunki drewna - należy skontaktować 
się z Doradcą Akademii Technicznej PPG Deco

Sigmavar Primer EX to Poliwinylowy lakier podkładowy 
na bazie alkoholu do lakierowania różnego typu 
podłóg drewnianych, w szczególności do stosowania 
na żywicznych i oleistych gatunkach drewna oraz 
do renowacji starych podłóg drewnianych. Dzięki 
specjalnej formule minimalizuje wypłukiwanie 
olejków i garbników oraz stabilizuje luźne cząsteczki 
drewna. Posiada silne właściwości odcinające (zamyka 
pory drewna), dzięki czemu rekomendowany jest 
do stosowania na żywicznych i oleistych gatunkach 
drewna oraz do renowacji starych podłóg drewnianych, 
w tym wcześniej olejowanych. Zapewnia bardzo 
dobrą przyczepność lakierów nawierzchniowych oraz 
znacznie zwiększa ich wydajność.

Sigmavar 1K PU to jednokomponentowy wodoroz-
cieńczalny lakier o wysokiej twardości i odporności na 
ścieranie. Przeznaczony jest do lakierowania surowego 
drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności 
podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, 
podłóg przemysłowych i desek oraz renowacji 
istniejących powłok lakierowych. Dzięki zaawansowanej 
technologii lakier posiada bardzo wysoką odporność 
mechaniczną, ponadto jest łatwy w aplikacji oraz 
późniejszej eksploatacji i konserwacji. Tworzy trwałe, 
dekoracyjne, nie żółknące powłoki odporne na działanie 
wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, 
roztwory środków myjących. Szczególnie polecany do 
stosowania w pomieszczeniach o średnim obciążeniu 
eksploatacyjnym w obiektach użyteczności publicznej 
np. żłobki, przedszkola, jak również w budownictwie 
mieszkaniowym we wszystkich typach pomieszczeń.

Wykończenie lakierem MATT

Wykończenie lakierem GLOSS

Wykończenie lakierem SEMI-MATT

Sigmavar 2K PU to dwukomponentowy 
wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy nowej 
generacji o bardzo wysokiej twardości i odporności na 
ścieranie. Przeznaczony jest do lakierowania drewna 
wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg 
drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg 
przemysłowych i desek. Dzięki zaawansowanej 
technologii lakier posiada bardzo wysoką odporność 
mechaniczną, ponadto jest łatwy w aplikacji oraz 
późniejszej eksploatacji i konserwacji. Tworzy trwałe, 
dekoracyjne, nie żółknące powłoki odporne na działanie 
wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, 
roztwory środków myjących. Może być stosowany 
w obiektach użyteczności publicznej, w obiektach 
służby zdrowia jak również w budownictwie 
mieszkaniowym i indywidualnym.

Sigmavar Primer jest nowoczesnym, wodorozcieńczal-
nym lakierem podkładowym do lakierowania drewna 
wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg 
drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg 
przemysłowych i desek. Tworzy doskonały podkład pod 
lakiery nawierzchniowe linii Sigmavar 1K PU i 2K PU. Do 
stosowania na wszystkich jasnych gatunkach drewna, 
np. dąb, klon, brzoza, jesion, świerk. Minimalizuje 
zjawisko bocznego sklejania się klepek oraz zmniejsza 
zużycie lakieru nawierzchniowego. Szczególnie polecany 
do stosowania w pomieszczeniach o średnim i wysokim 
obciążeniu eksploatacyjnym w obiektach użyteczności 
publicznej, jak również w budownictwie mieszkanio-
wym we wszystkich typach pomieszczeń.

Sigmavar Filler 
Sigmavar Filler jest nowoczesną, wodorozcieńczalną 
szpachlą przeznaczoną do wypełniania szczelin (max. do 
2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po 
uszkodzeniach mechanicznych. Stosuje się po uprzednim 
wymieszaniu z pyłem drzewnym. Szczególnie polecany 
do stosowania w systemach lakierowych Sigmavar 
w pomieszczeniach o średnim i wysokim obciążeniu 
eksploatacyjnym w obiektach użyteczności publicznej, 
jak również w budownictwie mieszkaniowym we 
wszystkich typach pomieszczeń.

Sigmavar Primer Sigmavar Primer EX

 bardzo wysoka twardość i odporność na ścieranie 
 elastyczna powłoka lakierowa  
 nie zawiera NMP 
 wysoka odporność chemiczna 
 odporność na ślady obuwia (BHMR) 
 długotrwały efekt dekoracyjny powłoki 
  antypoślizgowy wg normy DIN V 18032-2  

i PN-EN 14904
  klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodnie 

z EN 13501-1:2007, klasa Cfl – s1

do 10 m²
L 2-3

 wysoka twardość i elastyczność powłoki 
 odporny na ścieranie i zarysowania 
 łatwy w użyciu  
 hipoalergiczny 
  antypoślizgowy zgodnie z normą DIN V 18032-2 

i PN-EN 14904

do 10 m²
L 2-3

Lakiery nawierzchniowe

Systemy lakierowania

Kolejność nakładania  
warstw

Sigmavar 2K PU
MATT | SEMI-MATT | GLOSS

Sigmavar 1K PU
SEMI-MATT | GLOSS

Wypełniacz

Lakier podkładowy

Lakier nawierzchniowy
warstwa ostateczna
Lakier nawierzchniowy
warstwa 2
Lakier nawierzchniowy
warstwa 1



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

Marka Sigma Coatings jest synonimem wysokiej jakości produktów mających swoich odbiorców w całej Europie. Produkty mają wielu 
zwolenników wśród architektów i biur projektowych, a także wykonawców i inwestorów ceniących najwyższą jakość wykończenia. 
W ofercie znajdują się farby do wnętrz, tapety z włókna szklanego, tynki, farby fasadowe, emalie i produkty specjalistyczne do ochrony 
i dekoracji drewna, stali oraz posadzek.
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