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Omschrijving Watergedragen, niet filmvormende, transparante beits voor buiten op basis van gemodificeerde alkydemulsie.

Gebruiksdoel Het behandelen van rabatdelen, zoals bij houten gevelbekleding, borstweringen van kozijnen en houten 
bergingen. 
Tevens toe te passen op tuinhout, zoals schuttingen en pergola’s.

Voornaamste  
kenmerken

• Met name geschikt voor niet maatvast timmerwerk.
• Goede hechting op diverse houtsoorten, onder andere verduurzaamd vuren en 

Western red cedar.
• Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd.
• Vochtregulerend en waterafstotend.
• Lichtvaste houtkleuren.
• Goede weervastheid en buitenduurzaamheid.
• Goede bescherming van het houtoppervlak tegen UV-straling.
• Eenvoudige applicatie.
• Gemakkelijk te onderhouden.

Kleuren en glans Authentieke houtkleuren voor rabatwerk: 700, 704, 716, 717, 727 en 730. 
Kleuren volgens de Sigmalife kleurkaart. 
De eindkleur wordt mede beïnvloed door de kleur van het hout. Daarom wordt geadviseerd eerst een proefvlak 
te maken.
Toepassing van een volledig blank systeem buiten, wordt vanwege de geringe buitenduurzaamheid afgeraden.
 
Mat.

Verpakking Blik van 1 liter en 2,5 liter

Basisgegevens Dichtheid : ca. 1,0 kg/dm3

Percentage vaste stof : ca. 16 vol.% / 19 gew.%
Vlampunt : niet van toepassing

 
Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50%
Overschilderbaar na : ca. 1 uur

Houdbaarheid Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 
12 maanden.

Verbruik Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de applicatiemethode: 50-60 g/m2 nat.

Verwerkings- 
condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende 
voorwaarden worden voldaan: 
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 7°C 
- Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%. 
- Goede ventilatie.
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Systemen Niet eerder behandeld hout
• Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
• Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en het gewenste effect 2 à 3 lagen Sigmalife Stain Matt in 

kleur aanbrengen.
• Geadviseerd wordt te allen tijde eerst een proefvlak op te zetten.
 
Onderhoud van hout dat behandeld is met Sigmalife Stain Matt
• Grondig reinigen.
• Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
• Kale delen bijwerken met Sigmalife Stain Matt tot in de oorspronkelijke kleurstelling.
• Het geheel behandelen met Sigmalife Stain Matt in kleur.

Instructies voor  
gebruik

Kwast
Aanbevolen kwast : ProGold Platte Kwast 7750 Exclusive
Verdunning : geen

 
Reiniging gereedschap 
Direct na gebruik reinigen met leidingwater. 
Residu op de juiste wijze afvoeren.

Veiligheids- 
maatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmalife Stain Matt.

Referenties Documentatieblad nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen 1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen 1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk 1300
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