
Szybkoschnąca farba epoksydowa do posadzek o średnim i wysokim obciążeniu 

 

• Rozcieńczalnikowa, samogruntująca, powłoka epoksydowa o 

wysokiej zawartości części stałych 

• Dostępna w szerokiej gamie kolorów 

• Odporna na zachlapanie szeroką gamą substancji 

chemicznych 

• Podwyższona odporność na uderzenia i ścieranie 

• Szybkoschnąca 

Polecana na posadzki przemysłowe w zakładach 

produkcyjnych, magazynach, garażach, halach itp. 

Odporna na wilgoć, zabrudzenie oraz zachlapanie 

różnego rodzaju substancjami chemicznymi, w tym: 

olejami, kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami i 

roztworami soli.  

 

 

Możliwa aplikacj wałkiem, pędzlem lub 

natryskiem 

Warstwa 

podkładowa 

  

  

 

SIGMACOVER 350  

rozcieńczona do 10%  z thinner 91-92 

Wydajność 6.2 m²/l* 

Dft: 125 µm 

Warstwa wierzchnia           

  

  

  

SIGMACOVER 350  

Wydajność 5.7 m²/l* 

Dft: 125 µm 

Wygląd  
Półpołysk 

Kolorystyka  Różne kolory 

Średnia dft  125 mikronów (0.125 mm) na warstwę  

Kolejna warstwa       po 6 godzinach przy 20ºC 

Zawartość części stałych  72% 

 

 

Dodatkowe informacje na temat produktu znajdują się w 

karcie technicznej I karcie charakterystyki.  

SIGMACOVER™ 350  

SIGMACOVER™ 

350 
 Medium to Heavy Duty Floor paint 

 

 

 



Minimalne warunki aplikacji 

Minimalna temperatura powietrza i podłoża w czasie malowania i 

wysychania to 5°C. Podłoże powinno być wysezonowane a jego 

wilgotność nie powinna przekraczać 4%. Aby uniknąć 

problemów z przyczepnością kolejnych warstw, odbarwień oraz 

zmian połysku powłoki w trakcie malowania i wysychania, 

temperatura podłoża powinna być minimum o 3°C wyższa od 

punktu rosy. 

Przygotowanie podłoża 

Najlepszy wygląd powłoki SIGMACOVER 350 uzyskuje się na 

podłożu betonowym zacieranym. Powierzchnia przed 

malowaniem powinna być czysta i sucha. Zanieczyszczenia oraz 

pozostałości mleczka cementowego, luźnego cementu powinny 

zostać usunięte. Na gładkich podłożach zalecane jest 

zwiększenie chropowatości np. przez delikatne omiatanie 

ścierniwem. Pył i wszystkie luźne pozostałości usunąć za 

pomocą odkurzacza. W przypadku renowacji starych powłok 

malarskich, przed nakładaniem SIGMACOVER 350 należy 

przeprowadzić próby zgodności systemów malarskich oraz 

kondycji istniejącego systemu w celu  określenia najlepszego 

sposobu przygotowania podłoża i aplikacji. 

Narzędzia 

SIGMACOVER 350 należy dokładnie wymieszać używając 

mieszadła mechanicznego. Równomierne pokrycie farbą 

SIGMACOVER 350 najlepiej uzyskać przez rozlewanie 

niewielkiej ilości produktu i rozprowadzanie za pomocą 

wałka. Małe powierzchnie mogą być malowane za pomocą 

pędzla. 

Malowanie 

Dokładnie wymieszać utwardzacz z bazą SIGMACOVER 

350 za pomocą mieszadła mechanicznego, dodając 10% 

objętości Thinner 91-92 (dotyczy tylko niemalowanych 

podłoży betonowych) w celu poprawienia penetracji 

podłoża. Rozlać niewielką ilość farby i rozprowadzić za 

pomocą wałka, aby uzyskać średnią wydajność 6 m² z 

jednego litra farby. Gdy pierwsza warstwa SIGMACOVER 

350 wyschnie, po ok 6 godzinach w 20°C, wymieszać bazę 

z utwardzaczem drugiej warstwy SIGMACOVER 350 bez 

dodatku rozcieńczalnika. Wylać niewielką ilość farby na 

podłoże, rozwałkować za pomocą wałka, aby wykończyć 

system malarski, uzyskując średnie zużycie 5.5 m² z litra 

farby. 

Wydajność 

Pierwsza warstwa  6 m²/l*. 

Warstwa wierzchnia  5.5 m²/l*. 

* Wydajność może się różnić w zależności od chłonności 

podłoża i metody aplikacji. 

  

Wysychanie 

Użytkowanie przy małym natężeniu ruchu już po 24 

godzinach przy 20°C. 
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SIGMACOVER™ 350  

Medium to Heavy Duty Floor paint 

 

Instrukcja aplikacji SIGMACOVER 350 

 
 


