
VLASTNOSTI
• Vytvoří povrch s funkcí bílé tabule
• Vysoce omyvatelný lesklý povrch
• Lze opakovaně čistit

POUŽITÍ

Sigma Memo je popisovatelný, dvousložkový nátěr na bázi polysilo-
xanu pro použití v interiéru. Vytváří na stěně transparentní lesklý 
omyvatelný povrch, který se dá popisovat fixy na bílé tabule (white- 
board markery) a fixy na skleněné výlohy (window markery). Lze 
použít na zeď opatřenou vhodným nátěrem (např. sádrokarton, sá- 
drové omítky, architektonický beton atd.) a na dřevěné povrchy nebo 
povrchy na bázi dřeva (např. laminované desky, desky MDF, HDF).

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí být před aplikací pevný, čistý, suchý, odmaštěný, 
zbavený prachu a jiných nečistot. Dřevěné povrchy nejprve do 
hladka zbruste. Minerální povrchy a sádrokartonové desky musí být 
opatřeny finálním nátěrem oděruvzdorným za mokra (min. tř. 2 dle 
ČSN EN 13300), nejlépe Balakryl UNI, příp. Primalex Fortissimo. Pro 
docílení hladkého povrchu minerálních podkladů aplikujte nejprve 
tenkovrstvou stěrku a důkladně napenetrujte.

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím bázi (složka A) důkladně promíchejte, následně 
přidejte tvrdidlo (složka B) a míchejte cca 3 minuty, aby se složky 
spojily. Nelze použít bez tvrdidla (složka B). Po smíchání je nutné 
použít směs maximálně do 4 hodin. Aplikujte vhodným válečkem 
nebo štětcem při teplotě povrchu a okolí +5 až + 30 °C a relativní 
vlhkosti vzduchu méně než 80%. Pro získání požadovaného efektu 
postačuje jedna vrstva nátěru. Nátěr je ideální aplikovat na celou 
plochu stěny až k podlaze, protože má velkou tendenci stékat přes 
vymezovací malířské pásky i zatékat za ně. Pokud se i přesto rozhod-
nete vymezit určitou plochu, nejlépe se hodí vymezenou plochu pro 
aplikaci Sigma Memo oblepit zakrývací páskou, přičemž na spodní 

okraj je doporučena páska s folií tak, aby zůstal volný okraj 
(cca 3-5 cm) podkladové barvy Balakryl UNI pro případné opravy 
nechtěného zatečení nátěru Sigma Memo pod pásku. Po aplikaci 
Sigma Memo (nejlépe molitanovým válečkem) v požadovaném 
množství je třeba zakrývací pásku opatrně odstranit, ideálně po 3 - 6 
hodinách. V případě předčasného odstranění dojde k pokračujícímu 
stékání nátěru Sigma Memo. Případné defekty (nerovné okraje) lze 
druhý den opravit zbytkem podkladové barvy. 
POZOR: Pokud by byl nátěr Sigma Memo aplikován na nedoporučené (tj. 
neomyvatelné) barvy, hrozí žloutnutí podkladu nebo jeho odlupování.
POZOR: V některých případech může dojít k tomu, že odstín po aplikaci 
Sigma Memo může být vnímán jako tmavší než před jeho aplikací.
Nepoužívejte na čerstvý nátěr. Před aplikací Sigma Memo nechte 
podkladový nátěr (např. Balakryl UNI) nejméně 24 hodin zasychat.
Používejte nářadí na jedno použití nebo po skončení nátěru umyjte 
nářadí ředidlem White Spirit nebo S 6006.
Během natírání a po jeho skončení, než budete prostor využívat, 
zajistěte větrání místnosti.
Nářadí pro aplikaci: molitanový váleček, štětec
Čištění tabule: Doporučujeme použít speciální prostředek na čištění 
bílých tabulí. Konkrétně doporučujeme čistič na bílé tabule Kores 
Whiteboard Cleaner nebo Centropen Whiteboard spray cleaner. 
Povrchy natřené se Sigma Memo Paint doporučujeme nechat 
popsané maximálně 7dní. Po této době může docházet k horší 
čistitelnosti povrchu.

DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti 50 %
Suchý: po 24 hodinách
Popisovatelný: po 7 dnech
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.

INFORMACE O PRODUKTU

Balení (L): 0,8
 (0,68 l složka A + 0,12 l složka B) 

Složka A+B
Barevné odstíny: transparentní
Konečný vzhled: vysoce lesklý
Vydatnost: 10 - 12m²/ l v jedné vrstvě na minerální povrchy
 20- 25m²/l v jedné vrstvě na povrchy ze dřeva 
 (laminované a jiné) 
 Vydatnost závisí na způsobu aplikace, 
 kvalitě a savosti povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,12 g/cm³
Obsah netěkavých látek – sušiny: max. 97,9% obj.
Tloušťka nátěru: za mokra 25 µm

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Báze – složka A - Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický 
pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do 
životního prostředí. Zamezte vdechování par. Uniklý produkt 
seberte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi 
místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Nebezpečné složky: 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol, oligome-
ric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (CAS: 30583- 
72-3); bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (CAS: 41556- 
26-7); methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS: 
82919-37-7)
VOC: IIA/j, maximální hraniční hodnota obsahu VOC je: 500 g/l 
(2010); tento výrobek obsahuje max. 140 g/l VOC ve stavu při- 
praveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, 
který naleznete na www.velkoobchodbarvylaky.cz

Tvrdidlo – složka B - Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké 
poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní 
reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné 
rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Používej-
te ochranný oděv. Zamezte vdechování par. PŘI VDECHNUTÍ: 
Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňují-
cí dýchání. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFOR- 
MAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchně-
te kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. 
Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, 
národními a mezinárodními nařízeními.
Nebezpečné složky: 3-aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2)

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, 
který naleznete na www.velkoobchodbarvylaky.cz

Transparentní

Omyvatelný

1/2

INFOLINKA CZ: 800 101 000

MEMO PAINT GLOSS
báze (A) + tvrdidlo (B)

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až 
+35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte ve 
svislé poloze, aby s nesmíchanými složkami nemohlo dojít 
k úniku produktu. Nesmí zmrznout. Výrobek si uchovává své užitné 
vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 2 roky od 
data výroby uvedeném na obalu.

OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na 
základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s 
cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší 
výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhod-
ným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporuču-
jeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně 
vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné 
k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. 
Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu 
na www.velkoobchodbarvylaky.cz

Datum poslední revize 8/2018
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TECHNICKÝ LIST

POUŽITÍ

Sigma Memo je popisovatelný, dvousložkový nátěr na bázi polysilo-
xanu pro použití v interiéru. Vytváří na stěně transparentní lesklý 
omyvatelný povrch, který se dá popisovat fixy na bílé tabule (white- 
board markery) a fixy na skleněné výlohy (window markery). Lze 
použít na zeď opatřenou vhodným nátěrem (např. sádrokarton, sá- 
drové omítky, architektonický beton atd.) a na dřevěné povrchy nebo 
povrchy na bázi dřeva (např. laminované desky, desky MDF, HDF).

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí být před aplikací pevný, čistý, suchý, odmaštěný, 
zbavený prachu a jiných nečistot. Dřevěné povrchy nejprve do 
hladka zbruste. Minerální povrchy a sádrokartonové desky musí být 
opatřeny finálním nátěrem oděruvzdorným za mokra (min. tř. 2 dle 
ČSN EN 13300), nejlépe Balakryl UNI, příp. Primalex Fortissimo. Pro 
docílení hladkého povrchu minerálních podkladů aplikujte nejprve 
tenkovrstvou stěrku a důkladně napenetrujte.

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Před použitím bázi (složka A) důkladně promíchejte, následně 
přidejte tvrdidlo (složka B) a míchejte cca 3 minuty, aby se složky 
spojily. Nelze použít bez tvrdidla (složka B). Po smíchání je nutné 
použít směs maximálně do 4 hodin. Aplikujte vhodným válečkem 
nebo štětcem při teplotě povrchu a okolí +5 až + 30 °C a relativní 
vlhkosti vzduchu méně než 80%. Pro získání požadovaného efektu 
postačuje jedna vrstva nátěru. Nátěr je ideální aplikovat na celou 
plochu stěny až k podlaze, protože má velkou tendenci stékat přes 
vymezovací malířské pásky i zatékat za ně. Pokud se i přesto rozhod-
nete vymezit určitou plochu, nejlépe se hodí vymezenou plochu pro 
aplikaci Sigma Memo oblepit zakrývací páskou, přičemž na spodní 

okraj je doporučena páska s folií tak, aby zůstal volný okraj 
(cca 3-5 cm) podkladové barvy Balakryl UNI pro případné opravy 
nechtěného zatečení nátěru Sigma Memo pod pásku. Po aplikaci 
Sigma Memo (nejlépe molitanovým válečkem) v požadovaném 
množství je třeba zakrývací pásku opatrně odstranit, ideálně po 3 - 6 
hodinách. V případě předčasného odstranění dojde k pokračujícímu 
stékání nátěru Sigma Memo. Případné defekty (nerovné okraje) lze 
druhý den opravit zbytkem podkladové barvy. 
POZOR: Pokud by byl nátěr Sigma Memo aplikován na nedoporučené (tj. 
neomyvatelné) barvy, hrozí žloutnutí podkladu nebo jeho odlupování.
POZOR: V některých případech může dojít k tomu, že odstín po aplikaci 
Sigma Memo může být vnímán jako tmavší než před jeho aplikací.
Nepoužívejte na čerstvý nátěr. Před aplikací Sigma Memo nechte 
podkladový nátěr (např. Balakryl UNI) nejméně 24 hodin zasychat.
Používejte nářadí na jedno použití nebo po skončení nátěru umyjte 
nářadí ředidlem White Spirit nebo S 6006.
Během natírání a po jeho skončení, než budete prostor využívat, 
zajistěte větrání místnosti.
Nářadí pro aplikaci: molitanový váleček, štětec
Čištění tabule: Doporučujeme použít speciální prostředek na čištění 
bílých tabulí. Konkrétně doporučujeme čistič na bílé tabule Kores 
Whiteboard Cleaner nebo Centropen Whiteboard spray cleaner. 
Povrchy natřené se Sigma Memo Paint doporučujeme nechat 
popsané maximálně 7dní. Po této době může docházet k horší 
čistitelnosti povrchu.

DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti 50 %
Suchý: po 24 hodinách
Popisovatelný: po 7 dnech
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Báze – složka A - Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický 
pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do 
životního prostředí. Zamezte vdechování par. Uniklý produkt 
seberte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi 
místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Nebezpečné složky: 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol, oligome-
ric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (CAS: 30583- 
72-3); bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (CAS: 41556- 
26-7); methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (CAS: 
82919-37-7)
VOC: IIA/j, maximální hraniční hodnota obsahu VOC je: 500 g/l 
(2010); tento výrobek obsahuje max. 140 g/l VOC ve stavu při- 
praveném k použití.

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, 
který naleznete na www.velkoobchodbarvylaky.cz

Tvrdidlo – složka B - Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké 
poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní 
reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné 
rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Používej-
te ochranný oděv. Zamezte vdechování par. PŘI VDECHNUTÍ: 
Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňují-
cí dýchání. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFOR- 
MAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchně-
te kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. 
Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, 
národními a mezinárodními nařízeními.
Nebezpečné složky: 3-aminopropyltriethoxysilan (CAS: 919-30-2)

Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, 
který naleznete na www.velkoobchodbarvylaky.cz
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SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až 
+35 °C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte ve 
svislé poloze, aby s nesmíchanými složkami nemohlo dojít 
k úniku produktu. Nesmí zmrznout. Výrobek si uchovává své užitné 
vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 2 roky od 
data výroby uvedeném na obalu.

OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na 
základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s 
cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší 
výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhod-
ným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporuču-
jeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně 
vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné 
k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. 
Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu 
na www.velkoobchodbarvylaky.cz

Datum poslední revize 8/2018
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