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Omschrijving
Zijdeglanzende kras- en slijtvaste solventgedragen vernis voor binnen op basis van urethaan-alkyd.

Gebruiksdoel
Het blank aflakken van betimmeringen, lambriseringen, trapleuningen en deuren, alsmede trappen die niet aan 

extreme belasting onderhevig zijn.

Voornaamste kenmerken
Soepel te verwerken•	

Goede vulling•	

Egaal aanzien•	

Krasvast•	

Gemakkelijk reinigbaar•	

Bestand tegen huishoudelijke wasmiddelen•	

Aromaatvrij•	

Kleur en glans
Kleurloos en kleuren volgens de Sigmalife kleurkaart 2007, uitgezonderd de kleuren gemarkeerd met een *•	

Zijdeglans•	

Andere kleuren: raadpleeg onze dienst Technical Support

Basisgegevens
Dichtheid: ca. 0,94 g/cm³•	

Vaste stof: ca. 51 vol.% •	

Aanbevolen droge laagdikte : 30 micrometer •	

Stofdroog na: 1,5 uur •	

Kleefvrij na: 2,5 uur •	

Beloopbaar na: 16 uur •	

Overstrijkbaar na: min. 16 uur •	

Vlampunt: 42°C•	

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. 

Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement
Theoretisch 

17 m²/liter voor een droge laagdikte van 30 micrometer 

 

Praktisch 

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van 

het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen
Onbehandelde ondergrond 

1 laag Sigmalife VS-X of Sigmalife VS-TX 
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2 lagen Sigmavar PU Satin

Ondergrondcondities
Hout 

Geschuurd, vetvrij en droog. 

Bij toepassing van meerdere lagen voorbehandeld met Sigmalife VS-X

Verwerkingscondities
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaar-

den worden voldaan: 

Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. 

Relatieve vochtigheid maximaal 85% 

Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.

Instructies voor gebruik
Rol/borstel 

Verdunning: Sigma-verdunning 20-02 (=aromaatvrij), 20-05 of white spirit 

Hoeveelheid: 0 - 1 vol.% 

 

Reiniging gereedschap 

Sigma-verdunning 20-02 (=aromaatvrij), 20-05 of white spirit

Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b)  

 Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Houdbaarheid
In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

 

PPG Coatings Belux N.V. 

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt 

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31  

e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving 

wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.


