
Technische Fiche 6030 

 
 
 

Sigma Façade Prim Syn     
 (voorheen Sigmaprim)

 versie juli 2016  |  pagina 1/2

 

Omschrijving Oplosmiddelhoudende gepigmenteerd gevelprimer en fixeermiddel op basis van acrylaathars.

Gebruiksdoel Geschikt voor het fixeren van poreuze, poederende, weinig samenhangende ondergronden. 
Grondlaag specifiek voor Sigma Façade Topcoat Flex Semi-Matt-systemen, evenals voor watergedragen 
gevelverven.

Voornaamste 
kenmerken

• Verhoogt de hechting en verlengt de levensduur van het verfsysteem
• Diepe indringing
• Uitermate geschikt als grondlaag voor het Sigma Façade Topcoat Flex Semi-

Matt-systeem
• Onverzeepbaar
• Semi-dekkend
• Mag niet worden toegepast op oude, soepele muurcoatings

Kleur en glans • Gebroken wit
• Mat

Basisgegevens • Dichtheid: ca. 1,32 g/cm³
• Vaste stof: ca. 43 vol. % 
• Regenvast na: ca. 30 minuten 
• Overschilderbaar na: ca. 24 uur 
• Vlampunt: 43°C
De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. 
Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement Verbruik 
Sigmaflex-systemen: 250 g/m² 
ca. 5 m²/liter (zie TF nr. 6116) 
Dispersie gevelverfsystemen: 6-7 m²/liter, mede afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond

Ondergrond- 
condities

De ondergrond moet schoon, droog, poreus en draagkrachtig zijn. Slecht hechtende oude verflagen moeten 
verwijderd worden.

Verwerkings- 
condities

Oppervlaktetemperatuur van de ondergrond: + 5°C en max. 35°C. De ondergrondtemperatuur dient zich 5°C 
boven het dauwpunt te bevinden.

Instructies voor 
gebruik

Verwerking 
Voor gebruik goed roeren 
 
Rol/Kwast 
Verdunning: klaar voor gebruik, indien nodig max. 2% white-spirit 
 
Reiniging gereedschap 
white-spirit
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Veiligheids- 
maatregelen

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.

 


