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  I. POPIS VÝROBKU  
 

Informace o výrobku: SIGMA Torno Satin, Semi-Gloss, Gloss jsou pololesklé, hedvábně lesklé a akrylové  
 barevné laky s vysokým leskem (ředitelné vodou), rychleschnoucí, pro vnitřní i vnější použití. 
 
Účel použití: Na vrchní nátěry na všechny běžné podklady, jako je dřevo, dřevěné materiály, 

kovy, neželezné kovy, plasty kompatibilní s povrchovou úpravou po příslušné  
 předběžné úpravě. Nepoužívejte při teplotách <7 ° C. Doporučení: Použijte štětec vhodný pro 

vodou ředitelné barvy. 
 
Vlastnosti: - velmi snadné s ním pracovat 

- lesk stabilní 
- nežloutne 
- pevný 
- elastický 
- přátelský k životnímu prostředí 
- SIGMA Torno Semi-Gloss byl testován na fyziologickou nezávadnost  

  podle DIN EN 71 část 3. 
 
Barevné tónování: SIGMA Torno Gloss pouze v bílé barvě 

Pomocí systému SIGMAMIX lze míchat SIGMA Torno Satin a Semi-Gloss v bílé  
 barvě a v několika tisících odstínech. 
 
Stupeň lesku: pololesklý, hedvábně lesklý nebo lesklý 

 
Balení: 5 l, 2,5 l a 1 l (závisí na barvě a produktu) 

 
 

  II. TECHNICKÁ DATA  
 

Hustota: 1,223 / 1,288 / 1,289 g/ccm 
 

Spotřeba: Ca. 90 ml/m² v případě nesavého povrchu bez struktury 
 

Ředění: voda 
 

Doba schnutí: Odolný prachu po 1 hodině 
Lze přelakovat po 5 hodinách při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti vzduchu 

  III. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ  
 

Příprava povrchu: Očistěte a odrezte ocel. Důkladně odmastěte povrch, odstraňte zpuchřelou vrstvu a 
naneste základní nátěry 1-2 krát pomocí SIGMA Allgrund. 

 Lakované plasty celoplošně se SIGMA Universol (1:50 ředěné vodou) pečlivě zbrousit 
mokrým brusným papírem P 400. Poté omyjte dostatečným množstvím čisté vody. 

   Surové dřevo zvenčí, vyčistit, zbrousit šedé vrstvy a impregnovat Sigmalife Impregnant. 
    Surové dřevo uvnitř, vyčistit, zbrousit šedé vrstvy.  
 
Zpracování: nátěr, váleček, nástřik (viz Sigma Aqua Tool Tip)  
 Před použitím dobře promíchejte. 
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  III. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ  
 

Struktura systému: 
 
Základní nátěr: 
se základním nátěrem SIGMA Torno, neředěný až mírně naředěný vodou 

Mezivrstva: 
se SIGMA Torno Primer / Satin / Semi-Gloss / Gloss, neředěný 

Závěrečný nátěr: 
se SIGMA Torno Satin / Semi-Gloss / Gloss, neředěný 
 
Na vrchní vrstvu nábytku (lavice, židle atd.) je třeba v barevné oblasti použít lesklé  
nebo vysoce lesklé výrobky. Nová okna a venkovní dveře vyžadují druhý vrchní nátěr. 
Základní nátěr SIGMA Holz-Iso-Grund se provádí na měkkém a tvrdém dřevě. 
Mezivrstva se SIGMA Holz-Iso-Grund musí být také nanesena na tvrdé dřevo. 
Tmelené plochy musí být před finálním nátěrem opatřeny základním nátěrem SIGMA Torno Primer. 

 
Čištění nářadí: Vodou ihned po použití. 

    Teplota zpracování, vzduchu a podkladu minimálně + 7 ° C.  
    Maximální relativní vlhkost 85%. 

 
Zvláštní poznámka: VOB, Část C, DIN 18 363, Oddíl 2 a 3 a BFS dotyčných listů 

 
  IV. DALŠÍ ÚDAJE  

 
   Pokyny k likvidaci a bezpečnostní pokyny naleznete v bezpečnostním listu. 

Produkt-Code: M-LW 01 

 
   V. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU DLE VDL-RL01  

 

Obsahuje: Disperze akrylátu, oxid titaničitý, plniva, voda, glykoly, 
konzervační látky, pomůcky pro tvorbu filmu, přísady. 

 
   VI. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU DLE  DIN EN  927 - 1  

 

Plnost: střední 
 

Krycí schopnost: krycí 
 

Lesk:  polomat, pololesk, lesk 
 

 
Tyto informace o vlastnostech a aplikaci těchto produktů jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí na základě naší vývojové práce a praktických 
zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti aplikací však není možné uvést všechny podrobnosti, nelze z toho proto převzít odpovědnost. Vhodnost výrobku závisí na 
podloží. V případě, že z důvodu technologického pokroku budou technické listy aktualizovány, výše uvedené edice ztrácejí svou platnost. 

Únor 2012 
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