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Hydro
Som skabt til det
danske vejr.

Siloxan
Nu med revneoverbyggende toplag.

Sigmaflex
Holder revnerne
på plads.

Vend dig til en ny hverdag med denne
revolutionerende facademaling på basis
af HydroPliolite-teknologi og kunstharpiks
til projekter i omskiftelige vejrforhold
og som effektiv behandling af kritiske
underlag. Hydro-systemet tåler let regnpåvirkning, vedhæfter bedre og efterlader
en meget åndbar overflade.

I mere end et årti har vores Siloxan-systemet
skabt resultater i en klasse for sig i hele
Europa. Nu introducerer vi et nyt revneoverbyggende toplag med Siloxan Flex, som tilpasser sig efter mindre revner op til 0,5 mm.
og samtidig bevarer den åndbare og smukke
overflade, du kender Siloxan-systemet for
i dag.

Har du behov for at gå et spadestik
dybere for at reparere eller modvirke
revner i underlaget, så dækker dette
tykfilmsakryl-system revner helt op
til 2 mm. Det endelige toplag med
Sigmaflex tilpasser sig med næsten
gummilignende smidighed både små
og store revner i underlaget.
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Helt nye muligheder for at
skabe resultater, der holder.
Sigma Coatings præsenterer 5 nye spændende produkter i 2014.
Læs mere om Hydro, Sigmaflex og Siloxan Flex i denne brochure.

En verden af muligheder.
Vi bygger vores maling i systemer, så de er
nemme for dig at gå til i dit daglige arbejde.
Ofte er den bedste behandling at blive i samme
system. Men der kan være situationer, hvor
det er nødvendigt at tilpasse vores sortiment til dine behov. Derfor kan du uden
problemer sammensætte et produktmix,
der tager det bedste fra forskellige systemer.
Er du i tvivl, så tag teknisk service med på
råd undervejs.

Teknologiske fremskridt til din fordel.
I vores facadesortiment møder du beskrivelser af nye teknologier, du måske ikke har hørt
om før – som fx NPS & HydroPliolite.
De er ikke udviklet for navnenes skyld, men
derimod for de muligheder, som de giver dig
i en professionel hverdag. Det er produkter,
der tager forskud på fremtidens mange
muligheder – og styrker de resultater, du
kan skabe allerede i dag.

Tag os med på råd.
Facaderådgivning udgør over halvdelen af
den tekniske rådgivning i Sigma Coatings.
Det er der en grund til. Udfordringerne ved
facadebehandling varierer nemlig fra projekt
til projekt. For at vi kan hjælpe dig med at
sammensætte den bedste behandling, så
skal vi gerne være med fra start.
Tag os derfor med på råd. Vi er din sparringspartner i hverdagen på både de små og de
store spørgsmål.

Testet af hele Europa.
Du bemærker det sandsynligvis ikke i
hverdagen, men som et af Europas største
professionelle malingsmærker danner vi os
dagligt erfaringer på tværs af landegrænser.
Det giver os en unik mulighed for at teste
vores produkter i alle tænkelige klimaer.
Vores maling er derfor baseret på feedback
fra dig og dine kollegaer i Danmark – og
samtidig professionelles erfaringer i så
forskellige klimaer som Grønland, Italien
og Mellemøsten.

5 spændende
nyheder til
facaden i 2014
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Teknisk
Rådgivning
Hvordan kan
vi hjælpe dig?
Teknisk rådgivning kan bruges på flere
måder – afhængig af dine behov.
Vi hjælper eksempelvis med tilstandsvurdering, klargøring og forberedelse,
anbefaling til produktmix, behandlingsanvisning, farvevalg, vedligeholdelse,
reklamation og uddannelse enten
gruppevis eller individuelt.

Tag os med på råd til din næste
facadebehandling.
Facaderådgivning udgør over halvdelen af
den tekniske rådgivning i Sigma Coatings.
Det er der en grund til. Udfordringerne ved
facadebehandling varierer fra projekt til
projekt. For at vi kan hjælpe dig med at
sammensætte den bedste behandling, så
skal vi gerne være med fra start.
Tag os derfor tidligt med på råd. Vi ønsker
at være din sparringspartner i hverdagen
til både de små og de store spørgsmål.
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Sådan hjælper vi dig!
6 af vores mest almindelige opgaver.
Vurdering af underlagets

1 beskaffenhed

For at være helt sikker på, hvornår du
kan gå i gang med arbejdet, er det
vigtigt at vurdere, hvordan underlaget
tager sig ud. Vi hjælper dig med at
vurdere nuværende situation, og vi
kommer naturligvis med forslag til,
hvordan du sikrer, at underlaget bliver
helt klargjort til videre behandling.

4 Projektrådgivning
Større byggesager kan involvere så
mange faggrupper, at der er behov
for at bruge teknisk service til mere
specifik projektrådgivning.
Her hjælper vi naturligvis gerne med
at forklare og begrunde produktmix og
overfladebehandling både skriftligt
og mundtligt, så du har både sparring
og dokumentation.

Klargøring og forberedelse

2 af et bæredygtigt underlagt
Underlag udendørs kan være enten
helt klar til behandling eller så kritiske
og porøse, at der er behov for at klargøre dem først. Vi hjælper dig med
vejledning til at opbygge det bedste
bæredygtige underlag, der ligger til
grund for et malet slutresultat, du
kan stå inde for.

5 Produktmix
I vores hverdag ser vi utallige underlag, forskellige sager og varierende
ønsker til overfladen. Vi hjælper dig
gerne med vejledning til dit produktmix ved både større og mindre projekter, så du altid fårsammensat en
behandling, du kan stå inde for.

Teknisk beskrivelse af

3 den rette behandling

I mange situationer involverer facadebehandling mange personer fra
forskellige faggrupper. I den situation
kan en officiel teknisk beskrivelse
hjælpe dig godt på vej, når der er
behov for at dokumentere valget af
produktmix og generel behandling.

6 Farvescanning
Ved reparationer eller overmaling
af tidligere behandlede overflader
er der typisk behov for at fastholde
den præcis den farve, som facaden
oprindeligt er behandlet med.
Vi hjælper med at præcisere den
nuværende farve og den rette toning
blandt Sigma Coatings’ facadefarver,
så du får det rette match.
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Danmarks varigste facadesortiment
En verden af muligheder.
Vi bygger vores maling i systemer, så de er
nemme for dig at gå til i dit daglige arbejde.
Ofte er den bedste behandling at blive i et
system. Men der kan være situationer, hvor

det er nødvendigt at tilpasse vores sortiment
til dine behov. Her kan du uden problemer gå
på tværs og sammensætte et produktmix,
der tager det bedste fra forskellige systemer.

Er du i tvivl om, hvordan du kan tilpasse
vores systemer på tværs af hinanden, så
er du altid velkommen til at tage vores
tekniske rådgivning med på råd.

Hydro
Produktnavn
Hydro Primer
Hydro Topcoat

Egenskab

Type

Åndbar &
Regnpåvirkelig

Primer

Egenskab

Type

Toplag

Anbefalet til
Alle underlag

Størrelse

Farver

2,5 & 10L

Hvid

10L

C21.3

Størrelse

Farver

10L

Klar

10L

Hvid

5L & 10L

Siloxan

10L

Siloxan

Påføring

Siloxan
Produktnavn
Siloxan Fix

Primer

Siloxan Fill

Åndbar

Mellemmaling

Siloxan Topcoat
Siloxan Flex

Anbefalet til

Toplag
Revneoverbyggende

Pudsede og
tidligere malerede
underlag

Toplag

Påføring

Facade Topcoat NPS®
Produktnavn
Facade Topcoat NPS

Egenskab

Type

Anbefalet til

Størrelse

Farver

Selvrensende

Toplag

Alle underlag

10L

Alle farver

Egenskab

Type

Anbefalet til

Størrelse

Farver

10L

Hvid

10L

Lyse kulører

Størrelse

Farver

2,5L & 10L

C21.3

1L, 2,5L & 10L

C21.3

Påføring

Sigmaflex
Produktnavn
Sigmaflex Basecoat
Sigmaflex Topcoat

Revneoverbyggende

Baselag
Toplag

Beton

Påføring

Sigmacryl
Produktnavn
Sigmacryl 6
Sigmacryl 22

6

Egenskab
Robust

Type
Toplag
Toplag

Anbefalet til
Alle underlag

Påføring
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Påføres med rulle
Påføres med pensel
Påføres med sprøjte
H20

Angiver diffusionsåbenhed

CO2

Angiver åbenhed mod kuldioxid

Forbrug

Tørretid

Overmalbar

SD-værdi / H2O

SD-værdi / C02

Revneoverbyggende

CE-mærket

8-10m2/ltr.

1 time

24 timer

0,10m ved 50μm

-

-

-

6-8m2/ltr.

1 time

12 timer

0,08m ved 125μm

262m ved 148μm

-

Forbrug

Tørretid

Overmalbar

SD-værdi / H2O

SD-værdi / C02

Revneoverbyggende

CE-mærket

8-12m2/ltr.

1 time

8 timer

-

-

-

-

1,5-3,5m2/ltr.

1 time

6 timer

-

-

-

-

6-7m2/ltr.

1 time

6 timer

0,14m ved 170μm

-

-

-

4-5m2/ltr.

1 time

6 timer

0,62m ved 230µm

55m ved 300µm

op til 0,5mm

-

Forbrug

Tørretid

Overmalbar

SD-værdi / H2O

SD-værdi / C02

Revneoverbyggende

CE-mærket

6-10m2/ltr.

1 time

3 timer

0,28m ved 125µm

200m ved 125µm

-

Forbrug

Tørretid

Overmalbar

SD-værdi / H2O

SD-værdi / C02

Revneoverbyggende

CE-mærket

0,25-0,6 m2/ltr.

5 timer

24 timer

0,34m ved 180µm

-

op til 2,0mm

-

0,43m2/ltr.

3-4 timer

24 timer

0,26m ved 250µm

over 50m

op til 2,0mm

Forbrug

Tørretid

Overmalbar

SD-værdi / H2O

SD-værdi / C02

Revneoverbyggende

6-10m2/ltr.

2 timer

6 timer

1m ved 138µm

248m ved 157µm

-

6-10m2/ltr.

2 timer

6 timer

2m ved 119µm

-

-

CE-mærket

-
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Hydro

Hydro

Som skabt til det danske vejr.
Vend dig til en ny hverdag med denne revolutionerende facademaling på basis af HydroPliolite-teknologi og kunstharpiks til
projekter i omskiftelige vejrforhold og som effektiv behandling
af kritiske underlag.

Tåler let regnpåvirkning
efter påføring

Hydro-systemet tåler let regnpåvirkning efter påføring og trænger
hurtigere og dybere ind i underlaget, og fungerer derfor som den
ultimative problemknuser i det uforudsigelige Skandinaviske vejr.

Trænger dybt ind
i underlaget

Ekstraordinær vedhæftning

Lad ikke vejret bestemme,
hvornår du arbejder
I Danmark er vejret tæt på at være facadeprojekternes værste fjende. Alting kan gå
som smurt indtil et pludseligt vejrskift ødelægger hele dagens arbejde. Andre dage kan
du måske vente hele dagen, fordi prognoserne har indikeret en større chance for regn.
Det er spildt arbejdstid og spildt arbejde.
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Med Hydro-systemet kan du øge din fleksibilitet i hverdagen kraftigt. HydroPlioliteteknologien sikrer en lynhurtig penetrering
af malingen, som trænger længere ind og
vedhæfter bedre. Du kan endda starte arbejdet, når prognoserne ellers ville anbefale dig
at lade være. Hydro-systemet tåler nemlig let
regnpåvirkning, hvis uheldet skulle være ude
og regnen falder pludseligt under arbejdet.

helt at rense det gamle ned først. Det gør
Hydro-systemet brugbart til mange af de
nedbrudte mineralske overflader, der ellers
kan være udfordrende.

Effektiv til kritiske underlag
Den penetrerende teknologi gør yderligere
Hydro-systemet velegnet til kritiske underlag,
hvor det kan være svært at behandle uden

Tilpas til dine behov
Vi bygger vores maling i systemer, så det er
nemt at gå til. Men oftest kan du tilpasse
systemerne til dine behov. Det gælder i

særdeleshed for Hydro-serien, hvor primeren
er et fantastisk supplement til andre systemer, hvor dens penetrerende og vedhæftende egenskaber kommer dig til gode i mange
situationer. Overvej den som primer til
Siloxan Topcoat, Facade Topcoat NPS eller
Sigmacryl 6.

www.sigmacoatings.dk

Hydro

Nyhed!

Tåler let
regnpåvirkning!

Hydro Primer

Hydro Topcoat

Type

Special primer på basis af vandig
dispersion af Hydro Pliolite© og
kunstharpiks.

Mat facademaling på basis af
vandig dispersion af Hydro Pliolite©
og kunstharpiks.

Beskrivelse

Special primer.

Facademaling.

Anvendelse

Til grunding af mineralske og
tidligere malede overflader.

Til overfladebehandling
af mineralske og tidligere
malede overflader.

Anvendelseområde Ude.

Ude.

Egenskaber

Gode indtrængningsevner, danner
god bund på let porøse underlag.
Gode spæreevner for salpeterudtræk. Høj alkalieresistens. Særdeles
diffusionsåben. Tørrer op hurtigt,
og tåler let regnpåvirkning under
optørringsperioden.

Særdeles vejrbestandig og diffusionsåben. Ekstraordinær gode
vedhæftningsegenskaber. Gode
spæreevner for salpeterudtræk.
Høj alkalieresistens. Karbonatiseringsbremsende. Tørrer op hurtigt,
og tåler let regnpåvirkning under
optørringsperioden. Fungicidholdig
til beskyttelse mod efterfølgende
begroninger.

Farver og glans

Hvid. Mat glasgrad.

Hvid og lyse kulører. Mat glansgrad.

Forbrug

Glat overflade 8-10 m²/ltr.
Struktureret overflade 2-10 m²/ltr.

Ca 6-8 m²/ltr.

Tørretid

Ca. 1 time ved 170 μm
våd lagtykkelse.

Ca. 1 time ved 125 μm
våd lagtykkelse.

Overmalbar

Ca. 24 timer ved 51 μm
tør lagtykkelse.

Ca. 12 timer ved 86 μm
tør lagtykkelse.

Temperaturforhold Min. 5°C og max. 35°C.
Max. 80% RF.

Min. 5°C og max. 35°C.
Max. 80% RF.

Påføring

Pensel eller rulle.

Pensel, rulle eller airless sprøjte.

Størrelse

2,5 og 10 ltr.

10 ltr.

CE mærket

Anbefalet til alle mineralske underlag.
Ovenfor ses et udpluk af det tekniske datablad. Du kan altid downloade seneste opdateringer
på alle produkter direkte på sigmacoatings.dk
Ved spørgsmål eller tvivl kontakt teknisk service på telefon 56 64 50 00.

Teknisk Tip
“Det vigtigste parameter for et godt resultat, når du maler facade, er bunden, der skal
være fast, ren og tør. Det betyder i grove træk, at den ikke må smitte af, hvis du kører
din hånd over overfladen - og at den fremstår ren og tør. En højtryksrenser er et godt
værktøj til at hjælpe dig med at opnå en bæredygtig bund, men husk at give den tid
til at tørre op efterfølgende.”
9

Siloxan

Siloxan

Et varigt resultat, du kan være stolt af.
Yderst holdbar facademaling af højeste professionelle kvalitet
på basis af silikoneharpiksemulsion med unik holdbarhed, meget
høje vejrbestandige egenskaber og effektiv smudsafvisning, der
sikrer et flot resultat, du kan være stolt af længere.

Skabt til at stå flottere
i længere tid
Testet af hele Europa
Yderst åndbar og derfor
velegnet til Skandinavisk
klima

Vælg det toplag, der passer dig
I Siloxan-systemet kan du vælge mellem
to forskellige toplag. Siloxan Topcoat er den
velkendte klassiker til almindelige mineralske
underlag. Siloxan Flex kan du benytte som
revneoverbyggende toplag. Begge har de det
samme æstetiske og funktionelle slutresultat, som Siloxan-systemet er kendt for.
Med Siloxan Flex opnår du et fleksibelt toplag, der fylder revnedannelserne ud og flytter
sig efter underlagets bevægelser med en
revneoverbyggende effekt op til 0,5mm,
som i de fleste tilfælde er mere end rigeligt.
Topkvalitet testet af hele Europa
Siloxan Topcoat sælges i størstedelen af
Europa, og testes dermed dagligt af professionelle malere i alle former for vind og vejr.
Denne vedvarende test af Siloxans egenskaber udgør samtidig din garanti for en
varig facadeløsning, der ældes med ynde.
Et komplet system
I serien indgår desuden grunderen Siloxan Fix
og facadefylderen Siloxan Fill – begge også
på basis af silikoneharpiksemulsion.
Benyt Fix til effektiv grunding eller Fill til
strukturgivende mellembehandling. Siloxan
er en populær behandling i Danmark, fordi
systemet særligt egner sig til de mange
mineralske underlag, vi har herhjemme.
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Siloxan

Nyhed!

Revneoverbyggende
toplag!

Siloxan Fix

Siloxan Fill

Siloxan Topcoat

Siloxan Flex

Type

Silikoneharpiksemulsion.
Grunder.

Silikoneemulsionsmaling.
Struktur.

Silikoneemulsionsmaling.

Mat revneoverbyggende facademaling, på basis af silikoneharpiks
emulsion.

Beskrivelse

Vandfortyndbart grundingsmiddel på basis af silikoneharpiksemulsion og additiver.

Facadefylder på basis af
silikoneharpiks-emulsion.

Facademaling på basis af
silikone-harpiks-emulsion.

Facademaling, på basis af
silikoneharpiks emulsion.

Anvendelse

Til grunding af faste, normalt
sugende mineralske underlag,
samt let smittende bæredygtige
gamle malinglag.

Til fyldende eller strukturgivende
mellembehandling på alle mineralske underlag, samt på overflader
med alle typer bæredygtige gamle
malinglag incl. silikatmaling, dog
undtaget blanke og elastiske syst
emer.

Til overfladebehandling af alle
mineralske underlag, samt på
overflader med alle typer bæredygtige gamle malinglag incl.
silikatmaling, dog undtaget
blanke og elastiske systemer.

Til overfladebehandling af
mineralske og tidligere malede
overflader.

Anvendelseområde Ude.

Ude.

Ude.

Ude.

Egenskaber

Høj vanddampgennemtrængelighed, god indtrængning og
vandafvisende.

Høj vanddampgennemtrængelighed, god fyldeevne, spændingsfri.

Meget vejrbestandig, ringe mulighed for angreb af mikroorganismer,
høj vanddampgennemtrængelighed, god slagregnsbeskyttelse,
spændingsfri, smudsafvisende og
har et kalkmat udseende.

Revneoberbyggende op til 0,5mm
revner (A1-A3) ned til -10ºC. Meget
diffusionsåben. Kan anvendes på
overflader tidligere malet med silikoneharpiks emulsioneller silikat.

Farver og glans

Farveløs.

Hvid. Helmat.

Hvid og indgår samtidig i et
begrænset tonesystem, hvor der
udelukkende anvendes uorganisk
pigmenterede tonepastaer for opnåelse af størst mulig lysægthed.
Helmat.

Hvid og tones i 216 kulører
jf SIGMA siloxan farvekort.
Mat glansgrad.

Forbrug

8-12 m2/ltr., afhængig
af bundens karakter.

Ca. 1½-3½ m2/ltr., afhængig af underlagets karakter og ønsket struktur.

Ca. 6-7 m2/ltr., afhængig
af bundens karakter.

Ca 4,5 m²/ltr.

Tørretid

Ca. 1 time.

Ca. 1 time.

Ca. 1 time.

Ca. 1 time.

Overmalbar

Efter 8 timer.

Efter 6 timer.

Efter 6 timer.

Efter 6 timer.

Temperaturforhold Min. +6°C og max. 85% RF
ved påføring og hærdning.

Min. +6°C og max. 85% RF
ved påføring og hærdning.

Min. +6°C og max. 85% RF
ved påføring og hærdning.

Min. 5°C og max. 30°C.
Max. 80% RF.

Påføring

Pensel.

Pensel eller rulle.

Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Pensel eller rulle.

Størrelse

10 ltr. plastemballage.

10 ltr. plastemballage.

5 og 10 ltr. plastemballage.

10 ltr. plastemballage.

Anbefalet til pudsede og tidligere malede underlag
Ovenfor ses et udpluk af det tekniske datablad. Du kan altid downloade seneste opdateringer på alle produkter direkte på sigmacoatings.dk
Ved spørgsmål eller tvivl kontakt teknisk service på telefon 56 64 50 00.

Teknisk Tip
“Når overflader er sugende og samtidig står i skiftende kulde- / varmepåvirkning
er der altid problemer med bakterier, svampespore mm. som gror ind i overfladen.
En afvaskning med træ- og facaderens er altid en god idé. Du fjerner dermed ikke
kun skidt og snavs, men får også en langtidsvirkning ved, at rensemidlet trænger
ind i i underlaget og fjerner skaden ved roden.”
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Topcoat NPS©

Facade Topcoat NPS®

En selvrensende teknologi
til de hårde underlag.
Revolutionerende facademaling med enestående selvrensende
effekt på basis af 100 % acryldispersion med NPS© nanoteknologi,
der skaber en overflade, hvor regnen ikke slider, men derimod
rengører overfladen. Anbefales til hårde og glatte overflader
som fx beton eller letbeton for det bedste resultat.

Revolutionerende
NPS©-teknologi
Unik selvrensende
overflade
Særlig effektiv på underlag af beton, letbeton og
andre hårde overflader
Facade Topcoat
Mat NPS®
Type

Facademaling med nanoteknologi.

Beskrivelse

Facademaling på basis af
100% acryldispersion med
Nano teknologi NPS®.

Anvendelse

Til overfladebehandling af nyt
puds, beton, letbeton, eternit,
tegl- og kalksandsten samt tidligere plastmalede overflader.

Anvendelseområde Ude.

Løsningen på beskidte og snavsede
facader
Unikt for NPS©-teknologien er den færdige
overflade efter behandling. Typisk bliver
facader snavsede og slidte som følge af
vekslende vejrforhold samt forurening.
Det problem er tiltagende i takt med, at
beboelsesområder bliver tættere, og vores
største byer bliver større.
NPS©-teknologien skaber en overflade, hvor
bindingen af snavs i overfladen er stærkt
reduceret. Det betyder, at en regnbyge i
mange situationer er nok til at skylle støv og
snavs væk. Dermed er facadens traditionelt
værste fjende – dårligt vejr – nu pludselig en
af dens bedste venner. Regnvejr slider mindre
og bidrager med en hjælpende hånd til at
fastholde farvernes rene og klare skær hele
året rundt.
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Egenskaber

Stor udendørs holdbarhed, alkalibestandig, carbonatiseringshæmmende effekt, diffusionsåben,
lidet smudsmodtagelig. Løbende
tilsmudsning gennem årene aflejres kun i begrænset omfang. Ikke
gulnende.

Farver og glans

Hvid, samt alle farver i Sigmas
professionelle tonesystem. Mat.

Forbrug

Ca. 6-9 m2/ltr., afhængig
af bundens karakter.

Tørretid

Ca. 1 time.

Overmalbar

Efter 6 timer.

Temperaturforhold Min. +6°C og max. 85% RF
ved påføring og hærdning.
Påføring

Pensel eller rulle.

Størrelse

5 og 10 ltr. plastemballage.

CE mærket

Almindelig facademaling følger
murens struktur, og der opstår
smudslommer, hvor skidtet kan
sætte sig godt fast.

Anbefalet til alle
mineralske underlag
Ovenfor ses et udpluk af det tekniske datablad. Du kan
altid downloade seneste opdateringer på alle produkter
direkte på sigmacoatings.dk
Ved spørgsmål eller tvivl kontakt teknisk service på
telefon 56 64 50 00.

Virkningen for NPS® facademaling
gør, at intet snavs kan binde på
muren, og en simpel regnskylle
fjerner det, der måtte sidde.

www.sigmacoatings.dk

Sigmaflex

Nyhed!

Revneoverbyggende
system!

Sigmaflex

Holder revnerne på plads.
Koldelastisk revneoverbyggende facademaling på basis
af tykfilmsakryl til revneoverbyggende beskyttelse.
Med en yderst fleksibel overflade af en gummi-lignende
konsistens og styrke er Sigmaflex ikke til at tage fejl af.
Den egner sig særligt til større revner og som den absolutte beskyttelse ved større industrielle byggerier.

1 behandling. 2 produkter.
Sigmaflex har en række unikke egenskaber,
som gør den velegnet i mange situationer,
hvor kravene til den endelige beskyttelse af
underlaget er højere end normalt. En vigtig
bemærkning i arbejdet med Sigmaflex er, at
den meget kraftige beskyttelse opnås gennem en systembehandling, hvor Sigmaflex
Basecoat bruges som mellemmaling og
Sigmaflex Topcoat som det endelige toplag.

Stor elastisitet
Yderst beskyttende
overflade til beton
Fyldig og gummilignende finish

Sigmaflex Basecoat

Sigmaflex Topcoat

Type

Koldelastisk revneoverbyggende
facadegrunder.

Koldelastisk revneoverbyggende
facademaling.

Beskrivelse

Facadegrunder.

Facademaling.

Anvendelse

Til brug sammen med Sigmaflex
topcoat som akrylbaseret revneoverbyggende tykfilmssystem,
med unikke egenskaber.

Til brug sammen med Sigmaflex
basecoat som acrylbaseret revneoverbyggende tykfilmssystem,
med unikke egenskaber.

Anvendelseområde Ude.

Ude.

Egenskaber

Tykfilmsacryl primer med koldelastiske egenskaber. Ekstraordinær høj beskyttelse i system med
Sigmaflex topcoat. Revneoverbyggende op til 0,2-2mm (klasse
A1-A5).
Stor spæreevne over for salpeterudtræk. Høj alkalieresistens. Særdeles karbonatiseringsbremsende.

Tykfilmsacryl facademaling med
koldelastiske egenskaber (ned til
-10ºC). Fremstår med et mat, struktureret og facadepuds lignende
look. Skjuler og udjævner mindre
forskelle i facaden. Ekstraordinær
høj beskyttelse i system med
Sigmaflex basecoat. Revneoverbyggende op til 0,2-2mm (klasse
A1-A5). Stor spæreevne over for
salpeterudtræk. Høj alkalieresistens. Særdeles karbonatiseringsbremsende.

Farver og glans

Hvid og lyse kulører. Glans 20.

Hvid og lyse kulører. Mat og
struktureret.

Forbrug

0,25 til 0,6 ltr./m2

0,430 ltr./m2

Tørretid

Ca. 5 timer.

Ca. 3-4 timer.

Overmalbar

Ca. 24 timer.

Ca. 24 timer.

Temperaturforhold Min. 5°C og max. 25°C. Max.
80% RF.

Min. 5°C og max. 35°C. Max.
80% RF.

Påføring

Pensel eller rulle.

Pensel eller rulle.

Størrelse

10 ltr.

10 ltr.

CE mærket

Den endelige overflade er yderst holdbar
og står med et struktureret, facadepudslignende udseende, der spærrer effektivt for
salpeterudtræk og er særdeles karbonatiseringsbremsende.

Anbefalet til beton
Ovenfor ses et udpluk af det tekniske datablad. Du kan altid downloade seneste opdateringer
på alle produkter direkte på sigmacoatings.dk
Ved spørgsmål eller tvivl kontakt teknisk service på telefon 56 64 50 00.
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Sigmacryl

Sigmacryl

Allround til professionelt
arbejde.
Tones i adskillige nuancer

Populær facademaling på basis af 100 % acryldispersion.
Sigmacryl udmærker sig udvendigt med sin enorme holdbarhed og slidstyrke. Egner sig til de fleste udendørsfacader,
og bruges hyppigt som et godt allround alternativ til
løsninger som Siloxan og Facade Topcoat NPS©.

Yderst rengøringsvenlig
og slidstærk
100 % acryl

Sigmacryl 6

Sigmacryl 22

Type

Facademaling

Facademaling

Beskrivelse

Facademaling på basis
af 100% acryldispersion.

Facademaling på basis
af 100% acryldispersion.

Anvendelse

Til overfladebehandling af ubehandlet eller tidligere behandlet
puds, beton, letbeton, eternit,
tegl- og kalksandsten.

Til overfladebehandling af ubehandlet/tidligere behandlet puds,
beton, letbeton, eternit, tegl- og
kalksandsten. Ligeledes velegnet
til flader hvor kravene er store,
f.eks. køkkener, vådrum m.m.,
samt grundet træværk og metal
ind- og udvendigt.

Anvendelseområde Ude.

Ude.

Egenskaber

Stor udendørs holdbarhed, alkalibestandig, carbonatiseringshæmmende effekt, diffusionsåben, lidet
smudsmodtagelig, tåler kraftig
rengøring, ikke gulnende.

Stor udendørs holdbarhed, alkalibestandig, diffusionsåben, lidet
smudsmodtagelig, tåler kraftig
rengøring og er ikke gulnende.

Farver og glans

Hvid og modehvid, samt alle
farver i Sigmas professionelle
tonesystem. Mat.

Hvid og modehvid, samt alle
farver i Sigmas professionelle
tonesystem. Halvmat.

Forbrug

Ca. 6-10 m2/ltr., afhængig
af bundens karakter.

Ca. 6-10 m2/ltr., afhængig
af bundens karakter.

Tørretid

Ca. 2 timer.

Ca. 2 timer.

Overmalbar

Efter 6 timer.

Efter 6 timer.

Temperaturforhold Min. +6°C og max. 85% RF
ved påføring og hærdning.

Min. +6°C og max. 85% RF
ved påføring og hærdning.

Påføring

Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Pensel, rulle eller airless-sprøjte.

Størrelse

2,5 og 10 ltr. plastemballage.

1, 2,5 og 10 ltr. plastemballage.

CE mærket

Ovenfor ses et udpluk af det tekniske datablad. Du kan altid downloade seneste opdateringer
på alle produkter direkte på sigmacoatings.dk
Ved spørgsmål eller tvivl kontakt teknisk service på telefon 56 64 50 00.
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www.sigmacoatings.dk

Murmaling

Murmaling
Facademaling på basis af vinyl/olieemulsion. Velegnet til udvendige overfladebehandlinger. Murmalingen kan anbefales ved facader, der ikke slides voldsomt
eller som genbehandles oftere. Vær opmærksom på, at Murmaling indgår i et
begrænset tonesystem, hvor der anvendes pigmenterede tonepastaer for den
bedste lysægthed. Murmalingen er diffusionsåben og har en lille overfladespænding.

RollPutz
Brugsklar strukturpuds på basis af copolymerdispersion. Anvendes til dekorativ
strukturgivende overfladebehandling af ubehandlet eller tidligere behandlet
beton, puds, letbeton, gipskarton, træfiberplader mm. Det afsluttende resultat
er en flot, rustik og diffusionsåben overflade, der modstår slag og stød.

Hydrophob WS
Farveløst imprægneringsmiddel med vandafvisende egenskaber. Anvendes til
behandling af facader af teglsten, kalksandsten, beton, gasbeton, fiberarmerede
cementplader samt pudsede facader. Gør porøse og sugende mineralske overflader
vandafvisende, og forhindrer derigennem risikoen for frostskader, udblomstninger samt alge- og skimmelvækst.
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Et landsdækkende
netværk af
professionelle butikker
Jylland
Aalborg
Aarhus
Bramming
Esbjerg
Esbjerg N
Haderslev
Herning
Hjørring
Holstebro
Horsens
Kolding
Vejle

Håndværkervej 11
Trindsøvej 15
Storegade 47
Islandsgade 44
Østervangsvej 26
Sverigesvej 2C
Hammershusvej 2A
Frederikshavnsvej 91
Gartnerivej 27
Søndergårdsalle 9
Låsbygade 17
Vestergade 29

Tlf. 9810 3575
Tlf. 8615 3400
Tlf. 7510 1955
Tlf. 7512 0737
Tlf. 7512 5536
Tlf. 7452 0144
Tlf. 9721 1544
Tlf. 9891 0577
Tlf. 9610 9070
Tlf. 7626 9000
Tlf. 7552 0833
Tlf. 7550 7500

Brogårdsvej 12
Klokkestøbervej 12
Jernbanegade 5
Ørbækvej 13

Tlf. 6596 2422
Tlf. 6614 7882
Tlf. 6263 3014
Tlf. 6222 4490

Fuglebækvej 1
Ejby Industrivej 60
Rosenkildevej 4
Vølundsvej 6F
Nattergalevej 6
Tigervej 17
Gramsvej 12
Københavnsvej 136B
Østre Allé 32

Tlf. 3251 4760
Tlf. 4343 5420
Tlf. 4921 0322
Tlf. 4825 5292
Tlf. 3886 8821
Tlf. 5663 2308
Tlf. 5572 9986
Tlf. 4638 5922
Tlf. 5852 9040

Fyn
Bellinge
Odense M
Ringe
Svendborg

Sjælland
Amager
Glostrup
Helsingør
Hillerød
København NV
Køge
Næstved
Roskilde
Slagelse

Øerne
Nexø
Sønder Hammer 43
Nykøbing Falster Københavnsvej 13

Tlf. 5644 2000
Tlf. 7244 0668

Teknisk service
Per Bach
Martin Møller

Jylland & Fyn
Sjælland & Fyn

Tlf. 4068 5777
Tlf. 5115 2002

Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 56 64 50 00
Fax 56 64 50 55
sigma.denmark@ppg.com
sigmacoatings.dk

Et PPG varemærke

