Technische Fiche

7797BE

Sigma Varnish Yacht Gloss
Omschrijving

Hoogglanzende solventgedragen vernis voor buiten op basis van houtolie-fenolalkydhars.

Gebruiksdoel

Het vernissen van (wedstrijd)yachten, alsmede alle houtwerk van (zeewaardige) boten, boven water.

Voornaamste
kenmerken

•
•
•
•

Kleur en glans

• Blank
• Hoogglans

Basisgegevens

• Dichtheid: ca. 0,94 g/cm³
• Vaste stof: ca. 50 vol.%
• Aanbevolen droge laagdikte : 30 micrometer
• Stofdroog na: ca. 4 uur
• Kleefvrij na: ca. 5 uur
• Schuurbaar na min.: ca. 16 uur
• Overstrijkbaar na.: min. 16 uur
• Vlampunt: 39°C
De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.
Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement

Theoretisch
16,5 m²/liter voor een droge laagdikte van 30 micrometer

Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zout en zoet water (niet permanent onder water)
Uitstekende vloeiing
Zeer goede elasticiteit

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

Minimum 4 lagen Sigma Varnish Yacht Gloss

Ondergrondcondities

Houtsoorten klasse I en II, vochtgehalte max. 18%

Verwerkingscondities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging tussen 5°C en 30°C
Relatieve vochtigheid maximaal 85%.
Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.

Instructies voor
gebruik

Borstel
Aanbevolen borstel: Progold Platte Borstel 7050 Exclusive
Verdunning: geen, is gebruiksklaar
Bij lage temperaturen is het somsnodig te verdunnen met maximaal 2% Progold White Spirit
Reiniging gereedschap: ProGold White-Spirit
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Veiligheidsmaatregelen

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.
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PPG Coatings Belgium bv/srl ,Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support Services 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.
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