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Sigma Colour Tester
Omschrijving

Muurverftester op basis van kunstharsdispersie. Geschikt voor binnentoepassing.

Gebruiksdoel

Muurverftester die u helpt uw kleur te kiezen.
Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, gipsplaten, metselwerk, glasweefsel,
glasvlies en bestaande goed hechtende (muurverf)lagen en structuurpleisters.

Voornaamste
kenmerken

• Oplosmiddelvrij, bevat minder dan 1 g/l VOC
• Verwerkbaar met rol of borstel
• Alleen geschikt als kleurtester

Kleur en glans

• Vrijwel alle kleuren
• Mat

Systemen

Voorbereiding: zie rubriek “Ondergrondconditie”
Testvlak op kale ondergrond
• Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
• Fixeren met Sigmafix Universal.
• Twee lagen Sigma Colour Tester aanbrengen (tussendroogtijd 4 uur).
Testvlak op geschilderde ondergrond
• Reinigen.
• Twee lagen Sigma Colour Tester aanbrengen (tussendroogtijd 4 uur).
Bij toepassing van een lichte kleur op een lichte ondergrond kan worden volstaan met één laag.
Testvlak beoordelen
• Beoordeel de kleur na minimaal 4 uur drogen.

Ondergrondcondities

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van
gipsgebonden ondergronden max. 1%.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van
kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

Verwerkingscondities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

Instructies voor
gebruik

Voor gebruik de verf goed oproeren
Borstel- /rolapplicatie
Aanbevolen verfrol

:

op gladde ondergronden ProGold Verfrol Anti-spat.
op gestructureerde ondergronden ProGold Verfrol Proflor of anti-spat.

Aanbevolen borstel

:

ProGold verfborstel serie 7700 Exclusive

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met water
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Sigma Colour Tester
Veiligheidsmaatregelen

Zie het productveiligheids-informatieblad van Sigma Colour Tester

Aanvullende
gegevens

De Colour Tester is uitsluitend bedoeld om een indicatie van de kleur te verkrijgen. Gemaakt in de muurverf
van keuze kan de kleur licht afwijken omdat het Sigma muurverfassortiment uit diverse glansgraden en
kwaliteiten bestaat.
De mate van reinigbaarheid en gevoeligheid voor opglanzen van de tester zijn niet vergelijkbaar met de
gekozen muurverf.

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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