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Omschrijving Oplosmiddelhoudend fixeermiddel in Sigma Siloxan systemen op basis van siliconenhars voor buiten.

Gebruiksdoel Fixeren van sterk zuigende en/of poederende ondergronden. 
Het fixeren van bestaande silicaat-afwerkingen.

Voornaamste 
kenmerken

• Uitstekende hechtingseigenschappen.
• Hoog indringend vermogen.
• Verstevigende eigenschappen
• Onverzeepbaar
• Hoog waterdampdoorlatend

Kleur en glans • Kleurloos

Basisgegevens • Dichtheid: ca. 0,83 g/cm³
• Vaste stof: ca. 12 vol. % 
• Droogtijd: overschilderbaar na 12 uur 
• Vlampunt: 43°C
De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. 
Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement Verbruik 
ca. 170 ml/m² en meer, naargelang de zuigkracht van de ondergrond

Systemen Grondlaag 
Sigma Siloxan Fix Syn onverdund. 
Bij brosse en sterk zuigende ondergronden 2 x nat-in-nat 
 
Verdere bewerking 
2 x Sigma Siloxan Topcoat Matt 
of 
2 x Sigma Siloxan Topcoat Quartz Matt 
of 
1 x Sigma Siloxan Filler 
1 x Sigma Siloxan Topcoat Matt 
 
Reiniging 
Het gereedschap dient dadelijk na gebruik met white-spirit gereinigd te worden.

Ondergrond- 
condities

Ondergrond keuren, reinigen en de niet draagkrachtige vlakken verwijderen.

Verwerkings- 
condities

Min. 3°C
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Instructies voor 
gebruik

Aanbrengen met borstel of rol

Veiligheids- 
maatregelen

Ontvlambaar 
Recipiënt gesloten houden 
Tijdens de arbeid niet eten, drinken of roken 
Product niet in de gootsteen werpen 
 
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.

 


