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Sigma Siloxan Fix Aqua

Oude Productnaam

Sigma Siloxan Fix

Omschrijving

Watergedragen fixeermiddel in Sigma Siloxan systemen op basis van siliconenhars-emulsie voor buiten.

Gebruiksdoel

Fixeren van licht tot matig zuigende, draagkrachtige minerale ondergronden en van licht poederende,
draagkrachtige oude verflagen en dispersiegebonden pleisters.

Voornaamste
kenmerken

•
•
•
•

Kleur en glans

• Kleurloos

Basisgegevens

• Dichtheid: ca. 1,0g/cm³
• Vaste stof: ca. 13 vol. %
• Droogtijd: overschilderbaar na 12 uur
De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V.
Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement

Verbruik
ca. 80 ml/m² ; bij zuigende gestructureerde ondergrond is het verbruik hoger

Systemen

Grondlaag
Sigma Siloxan Fix Aqua 1 :1 verdund met water

Uitstekende hechtingseigenschappen
Nivelleert de zuiging
Onverzeepbaar
Hoog waterdamp doorlatend

Verdere bewerking
Sigma Siloxan Filler + Sigma Siloxan Topcoat Matt
of
2 x Sigma Siloxan Topcoat Matt

Ondergrondcondities

Alvorens de schilderwerken aan te vangen dient de te behandelen ondergrond volledig hydraulisch afgebonden
(pH neutraal, vast te stellen met behulp van pH indicatorpapier en gedemineraliseerd water) en voldoende
winddroog te zijn.
Ondergrond keuren, reinigen en de niet draagkrachtige vlakken verwijderen.

Verwerkingscondities

Min. 5°C

Instructies voor
gebruik

Aanbrengen met borstel
Reiniging gereedschap
Gereedschap dient onmiddellijk na gebruik met water gereinigd te worden.
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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 bvba/sprl ,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.
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