
VLASTNOSTI
• Vytvorí povrch s funkciou bielej tabule
• Vysoko umývateľný lesklý povrch
• Možné opakovane čistiť

POUŽITIE

Sigma Memo Paint je popisovateľný, dvojzložkový náter na báze 
polysiloxanu na použitie v interiéri. Na stene vytvorí transparentný 
lesklý umývateľný povrch, popisovateľný fixkami určenými na biele 
tabule (whiteboard marker) a fixkami na sklené výlohy (window 
marker). Je možné použiť na stenu ošetrenú vhodným náterom (napr. 
sadrokartón, sadrové omietky, architektonický betón atď.) aj na 
drevené povrchy (napr.laminované dosky, dosky MDF, HDF).

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, čistý, suchý, odmastený, 
zbavený prachu a iných nečistôt. Povrchy z dreva najprv zbrúste do 
hladka. Minerálne povrchy a sadrokartónové dosky musia byť 
ošetrené finálnym náterom oteruvzdorným za mokra (min. tr. 
2 podľa STN EN 13300), najlepšie Balakryl UNI, príp. Primalex 
Fortissimo. Pre dosiahnutie hladkého povrchu minerálnych podkla-
dov, najskôr aplikujte tenkovrstvú stierku a dôkladne napenetrujte. 

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím bázu (zložka A) dôkladne premiešajte, následne 
pridajte tvrdidlo (zložka B) a miešajte cca 3 min., aby sa zložky 
spojili. Nie je možné použiť bez tvrdidla (zložka B). Po zmiešaní je 
potrebné použiť zmes maximálne do 4 hodín. Aplikujte vhodným 
valčekom alebo štetcom pri teplote povrchu a okolia + 5 až + 30 °C 
a relatívnej vlhkosti vzduchu menej než 80 %. Na získanie požadované-
ho efektu postačí jedna vrstva náteru. Náter je ideálne aplikovať na 
celú plochu steny až k podlahe, pretože má veľkú tendenciu stekať cez 
vymedzovacie maliarske pásky, a aj zatekať za ne. Ak sa aj napriek tomu 
rozhodnete vymedziť určitú plochu, najlepšie sa hodí túto vymedzenú 
plochu pre aplikáciu Sigma Memo oblepiť zakrývacou páskou, pričom 

na spodný okraj sa odporúča páska s fóliou tak, aby zostal voľný okraj 
(cca 3-5 cm) podkladovej farby Balakryl UNI pre prípadné opravy 
nechceného zatečenia náteru Sigma Memo pod pásku. Po aplikácii 
Sigma Memo (najlepšie molitanovým valčekom) v požadovanom 
množstve je potrebné zakrývaciu pásku opatrne odstrániť, ideálne po 
3 - 6 hodinách. V prípade predčasného odstránenia dôjde k pokračujú-
cemu stekaniu náteru Sigma Memo. Prípadné defekty (nerovné 
okraje) je možné na druhý deň opraviť zvyškom podkladovej farby. 
POZOR: AK by bol náter Sigma Memo aplikovaný na nevhodné (t.j. 
neumývateľné) farby, hrozí žltnutie podkladu alebo jeho olupovanie.
POZOR: V niektorých prípadoch môže dôjsť k tomu, že odtieň po apliká- 
cii Sigma Memo môže byť vnímaný ako tmavší, než pred jeho aplikáciou.
Nepoužívajte na čerstvý náter. Pred aplikáciou Sigma Memo nechajte 
podkladový náter (napr. Balakryl UNI) najmenej 24 hodín zasychať. 
Používajte jednorázové náradie alebo po skončení prác umyte 
náradie riedidlom White Spirit alebo S6006.
Počas natierania a po jeho skončení, než budete priestor využívať, 
zabezpečte vetranie miestnosti.
Náradie pre aplikáciu: molitanový valček, štetec
Čistenie tabule: Odporúčame použiť hubku alebo handričku, ľahko 
navlhčené vodou alebo špeciálnym prostriedkom na čistenie bielych 
tabúľ, príp. čističom na okenné sklá. Ak necháte povrch popísaný 
dlhšiu dobu (rádovo niekoľko týždňov), môže byť odstraňovanie 
popiskov obtiažnejšie a fixky môžu zanechať trvalé stopy.

DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %
Suchý: po 24 hodinách
Popisovateľný: po 5 dňoch
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.

INFORMÁCIE O PRODUKTE 

Balenie (L): 0,8
 (0,68 l zložka A + 0,12 l zložka B) 

Zložka A+B
Farebné odtiene: transparentný
Konečný vzhľad: vysoko lesklý
Výdatnosť: 10 - 12m²/ l v jednej vrstve na minerálne povrchy
 20 - 25m²/l v jednej vrstve na povrchy z dreva 
 (laminované a iné)
 Výdatnosť závisí od spôsobu aplikácie, kvality 
 a nasiakavosti podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,12 g/cm³
Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 97,9% obj.
Hrúbka náteru: za mokra 25 μm

TECHNICKÝ LIST

Transparentný

Umývateľný
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MEMO PAINT GLOSS
báza (A) + tvrdidlo (B)

Interiér

Na steny a drevené povrchy
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TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Báza - zložka A - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický 
pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal 
alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice. Zabráňte uvoľne-
niu do životného prostredia. Zabráňte vdychovaniu pár. Zozbierajte 
uniknutý produkt. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa 
vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku starostlivosť. Zneškodnite 
obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzi- 
národnými predpismi.
Nebezpečné prísady: 4,4’-izopropylidéndicyklohexanol, oligomér- 
ne reakčné produkty s (chlórmetyl) oxiránom (CAS: 30583-72-3); 
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-dekándioát (CAS: 41556- 
26-7); metyl-(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-dekándioát (CAS: 
82919-37-7).
IIA/j; maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 500 g/l (2010); 
tento výrobok obsahuje max. 140 g/l VOC v stave pripravenom na 
použitie. 

Podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte Bezpečnostných 
údajov k výrobku, ktorý nájdete na www.velkoobchodfarbylaky.sk

Tvrdidlo - zložka B - Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne polep- 
tanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú 
reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska 
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste 
ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. 
Noste ochranný odev. Zabráňte vdychovaniu pár. PO VDÝCHNUTÍ: 
Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. 
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované 
časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite 
obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a me- 
dzinárodnými predpismi.
Nebezpečné prísady: (3-aminopropyl) tri(etoxy)silán (CAS: 919-30-2).

Podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte Bezpečnostných 
údajov k výrobku, ktorý nájdete na www.velkoobchodfarbylaky.sk
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SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až 
+35°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte 
v zvislej polohe, aby s nezmiešanými zložkami nemohlo dôjsť 
k úniku produktu. Nesmie zamrznúť. Výrobok si zachováva svoje 
úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 
2 roky od dátumu výroby uvedenom na obale.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na 
základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s 
cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie 
výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhod-
ným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto odporúča-
me kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a remeselne správne 
naše materiály vyskúšať, či sú vhodné k predpokladanému použitiu 
za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. 
Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte prípadné aktualizácie Technického listu 
na www.velkoobchodfarbylaky.sk

Dátum poslednej revízie 10/2017
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