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SIGMA Xpress Primer 
 

 

  I. POPIS PRODUKTU  

Charakteristika: Sigma Xpress Primer je velmi rychle schnoucí přelakovatelný primer/předlak na bázi 
technologie modifikovaných alkydových pryskyřic (Sigma-Fast-Drying), ředitelný 
rozpouštědly, pro hospodárné základní a přechodové nátěry. Pro vnitřní a venkovní 
použití. 

Účel použití: Produkt je ideálním řešením všude tam, kde je požadavek na hospodárnou, racionální 
a bezpečnou práci. V systému se Sigma Xpress Satin například umožňuje 2 nátěry 
během jediného dne – Sigma Xpress Primer je přetíratelný již po 3 hodinách. 
Sigma Xpress Primer je optimální produkt pro rychleschnoucí základové a přechodové 
nátěry. Pro následný vrchní nátěr lze aplikovat všechny rozpouštědlové i vodou 
ředitelné alkydové a akrylové pryskyřičné laky Sigma* – viz Upozornění str. 2.  

 Produkt je mimořádně vhodný na plochy, které jsou již opatřeny základním nátěrem, 
stejně jako na staré nátěry na dřevo, kov nebo plasty. 

Vlastnosti: – Extrémně rychlé zasychání 
– Přetíratelnost po 3 hodinách 
– Optimální stupeň bělosti 
– Dobré plnění 
– Dobrý rozliv 
– Snadná aplikace 
– Dobrá brousitelnost 

Barevné odstíny: Bílá s možností tónování tisícovek barevných odstínů v tónovacím systému ABSOLUT. 

Velikost obalu: 1 litr a 2,5 litru 
 

  II. TECHNICKÉ ÚDAJE  

Hustota: Cca 1,45 g/cm³ (bílá) 

Spotřeba: Cca 70–90 ml/m² 

Doba schnutí: Zaschnutí proti prachu po cca 1 hodině. Přetíratelnost po cca 3 hodinách při teplotě 
23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Větší spotřeba materiálu a aplikace silnějších 
vrstev za mokra se projeví delší dobou schnutí a prosychání. Dobu schnutí prodlužuje 
i práce za nízkých teplot a při vysoké vlhkosti vzduchu. 

 

  III. NÁVOD K POUŽITÍ  

Metoda nanášení: Štětcem, válečkem, stříkáním. Před použitím důkladně promíchejte. 
Čištění malířského nářadí:  Okamžitě po použití produktem SIGMA Verdünnung 20-02AF. 

Příprava podkladu: Ocel zbavte mastnot a rzi. Válcovací kůru a vrstvu okují důkladně odstraňte a proveďte 
Ocel: základní nátěr Sigma Allgrund v 1 až 2 vrstvách. Pro přechodový nátěr zvolte Sigma 

Xpress Primer. Vrchní nátěr např. produktem Sigma Xpress Satin. 

Plasty: Natíratelné plasty pečlivě rozbruste v celé ploše s pomocí produktu SIGMA Universol 
(ředěného vodou 1 : 50) a brusného papíru pro broušení za mokra P 400. Následně 
omyjte dostatečným množstvím čisté vody. Jako základní nátěr aplikujte SIGMA Allgrund. 
Pro přechodový nátěr zvolte Sigma Xpress Primer. Vrchní nátěr např. produktem Sigma 
Xpress Satin. 

Doporučení – nátěry dřeva: Podkladová plocha musí být pevná a suchá (podíl vlhkosti k hmotnosti dřeva: jehličnany 
cca 15 %, listnaté stromy cca 12 %), zbavená nečistot a starých vrstev se špatnou 
přilnavostí. Ověřte stabilitu a přídržnost podkladu a stávajících vrstev. Staré nátěry se 
špatnou přilnavostí beze zbytku odstraňte. Staré nátěry předupravte louhem 
a mechanicky zdrsněte. Zašedlé vrstvy důkladně odbruste až na zdravé dřevo, hrany 
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  III. NÁVOD K POUŽITÍ  
 

Omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly: 
V závislosti na třídě trvanlivosti dřeva proveďte základní impregnující nátěr produktem 
Sigmalife Impregnant/Sigmalife Wood Impregnant Aqua nebo Sigmalife Holzgrund 
LH/Sigmalife Wood Impregnant. Základní nátěr produktem Sigma Xpress Primer. 
Vrchní nátěr např. produktem Sigma Xpress Satin.  
 
Rozměrově stálé dřevěné stavební díly: 
V závislosti na třídě trvanlivosti dřeva proveďte základní impregnující nátěr produktem 
Sigmalife Impregnant/Sigmalife Wood Impregnant Aqua nebo Sigmalife Holzgrund 
LH/Sigmalife Wood Impregnant.  
Základní nátěr produktem Sigma Xpress Primer. 
Následně např.: 2 × Sigma Xpress Satin (přechodový a vrchní nátěr). 
 
Pro vrchní nátěry nábytku (lavic, židlí apod.) ve škále barevných odstínů doporučujeme 
volit přednostně produkty v lesku, případně ve vysokém lesku. 

 
Zvláštní pozornost věnujte dokumentům: Zadávací a smluvní řád pro stavební práce (VOB) Spolkové republiky 

Německo, část C, DIN 18 363 část 2 a 3 a dokumenty BFS v příslušných oblastech 
činnosti. Produkt Sigma Xpress Primer doporučujeme přetírat do 24 hodin po jeho 
aplikaci.  

  
Upozornění: * V případech, kdy se má na produkt Sigma Xpress Primer aplikovat vrchní nátěr 

vodouředitelnými laky, je nutno provést před jeho aplikací přechodové zmatování 
přebroušením. Optimální pomůckou k přebroušení je např. brusný arch od 3M: 
Scotch Brite CF-SR, A-VFN. 

 
 Rozpouštědlové nátěrové hmoty nepoužívejte k úpravě vnitřních povrchů nábytku 

a skříní kvůli možné pachové zátěži. 
 

  IV. OSTATNÍ POKYNY  
 

Pokyny pro opravy dřeva: Zpuchřelé a poškozené části dřeva (okapnice, rohy oken, vydrolené části aj.) 
lze opravit či nahradit produktem SIGMA Flexidur Holzreparatur-System. 

 
Bezpečnostní pokyny a pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu. 

 
Kód výrobku: M-LL 01 

 

  V. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ VDL-RL 01  

 

Výrobek obsahuje: Alkydová pryskyřice, oxid titaničitý, plniva, alifáty, aditiva. 
 

  VI. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V SOULADU S NORMOU ČSN EN 927-1  
 

Množství plniva: Střední 

Kryvost: Krycí 

Stupeň lesku: Mat 
 
 
 

Uvedené informace o vlastnostech a použití uvedených produktů jsou výsledkem našich nejlepších znalostí získaných v průběhu 
vývojových prací a našich praktických zkušeností. Vzhledem k mnohostranným možnostem uplatnění tohoto výrobku nelze 


