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Zakres stosowania Sigmavar Primer EX jest poliwinylowym lakierem podkładowym na bazie alkoholu. 
Idealnie nadaje się do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w 
szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg 
przemysłowych i desek z drewna europejskiego i egzotycznego. Minimalizuje 
wypłukiwanie olejków i garbników oraz stabilizuje luźne cząsteczki drewna. Dzięki 
właściwościom odcinającym (zamyka pory drewna) polecany do żywicznych i 
oleistych gatunków drewna oraz do renowacji starych podłóg drewnianych,  
w tym wcześniej olejowanych po wyszlifowaniu posadzki do surowego drewna. 
Zapewnia bardzo dobrą przyczepność lakierów nawierzchniowych oraz poprawia 
ich wydajność. 

Główne zalety 

produktu 

̶ szybkoschnący  
̶ nieznacznie wpływa na barwę drewna  
̶ podkreśla strukturę drewna  
̶ neutralizuje olejki eteryczne, garbniki i żywice 

Kolory bezbarwny 

Połysk — 

Parametry techniczne  

 Gęstość w 20±0,5 °C [g/cm³] ZN- PPGDP-194 0,855 

 Rozlewność, stopień, co najmniej ZN- PPGDP-194 8 

 Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej PN EN ISO 1517 2-4 

 Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem, 
stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, [s] 

PN-C-81701 20÷40 

 Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] — 2-4 

    

LZO Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR): 750g/l.  
Produkt zawiera max 750 g/l. 

Data ważności 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym i nieotwieranym opakowaniu 

Warunki 

przechowywania i 

transportu 

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych 
pomieszczeniach 5-25 °C 
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Metoda malowania pędzel, wałek, szpachla parkieciarska 

Rekomendowane 

narzędzia marki 

Progold 

Microfibre floor 120, Microstar, Pędzel płaski 6550, Szpachla parkieciarska  

Wydajność normowa ok. 10 m²/l –- pędzel, wałek  
30-40 m²/1 – szpachla parkieciarska 

Rekomendowana 

ilość warstw 

1–2  

Przygotowanie 

podłoża 

Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez 
pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Stare powłoki 
lakierowe należy usunąć. Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą SIGMAVAR FILLER 
zmieszaną z pyłem drzewnym. Przed lakierowaniem podłoga powinna być 
wyszlifowana papierem ściernym o granulacji 100 -120 a następnie dokładnie 
oczyszczona z pyłu. 

Lakierowanie Przed użyciem podkład dokładnie wymieszaj w opakowaniu. Wyrób nie wymaga 
rozcieńczania.  
Podkład nakładaj 1-krotnie przy pomocy pędzla lub wałka, 2-krotnie przy pomocy 
szpachli parkieciarskiej.  
W przypadku lakierowania drewna egzotycznego i gatunków problematycznych, 
aby uzyskać odpowiedni poziom odcięcia, zaleca się aplikację wałkiem lub pędzlem 
z nakładem 100-120 g/m².  

W przypadku podłóg wykonanych z drewna bukowego, do aplikacji podkładu 
zalecane jest użycie wałka.  
Po wyschnięciu (2-4h) można nakładać lakiery nawierzchniowe bez konieczności 
matowienia. 

Warunki aplikacji Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +15 °C do +25 °C.  
Wilgotność lakierowanego drewna powinna wynosić od 7 % do 11 %.  
Względna wilgotność powietrza od 40 % do 65 %.  
Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia 
powłoki. W przypadku drewna bukowego oraz problematycznych gatunków 
egzotycznych należy wydłużyć czas schnięcia przed nałożeniem lakieru 
nawierzchniowego. W trakcie prac aplikacyjnych oraz schnięcia powłok należy 
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unikać przeciągów oraz miejscowego nagrzania powierzchni (promienie słoneczne, 
grzejniki, itp.). 

Rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych lub poliuretanowych 

Informacje 

dodatkowe 

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania 
zamieszczone są na stronie internetowej www.sigmacoatings.com.pl 

PKWiU — 

Atesty Posiada atest higieniczny 

Zalecenia BHP i 

P. Poż. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 
www.sigmacoatings.com.pl 

Opakowania 5 L 

REKOMENDACJA LAKIERU PODKŁADOWEGO NA DANY GATUNEK DREWNA 

Rodzaj drewna SIGMAVAR PRIMER-EX 

Merbau Zastosowanie dopuszczalne  

IPE/ Lapacho Zastosowanie niedopuszczone  

Jatoba Zastosowanie dopuszczone  

Teak Zastosowanie dopuszczone, przed aplikacją należy 
wykonać próbę 

Palisander Zastosowanie niedopuszczone 

Buk Zastosowanie dopuszczone  

Jesion Zastosowanie dopuszczalne  

Dąb Zastosowanie dopuszczalne  

Sosna Zastosowanie dopuszczalne  

Świerk Zastosowanie dopuszczalne  

Modrzew Zastosowanie dopuszczalne  

 


