Piękne drewno na lata z Sigmalife
Letnie miesiące to doskonały czas na remonty, renowacje i naprawy. W tym czasie
warto szczególnie zadbać o drewniane elementy wyposażenia wnętrz, jak i
architektury zewnętrznej domu. Tego typu działaniom sprzyja nie tylko ciepła aura, ale
również szeroki wybór skutecznych produktów pielęgnacyjnych i renowacyjnych
Sigmalife.
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atmosferycznymi, mechanicznymi i chemicznymi, z powodzeniem będą cieszyć oko jeszcze
długie lata. Z pomocą przychodzą również skuteczne produkty do profesjonalnej pielęgnacji,
konserwacji i renowacji drewna z serii Sigmalife.
Naturalne wnętrza
Powrót do natury to jeden z najsilniejszych obecnie trendów w aranżacji wnętrz. Mimo że
drewno od zawsze było trwałym surowcem szeroko wykorzystywanym w

budownictwie,

teraz to kwiaty, zielone rośliny czy drewniane elementy wystroju zaczynają królować w
salonach, sypialniach i jadalniach Polaków. Do tego dochodzi moda na majsterkowanie i
renowację starych, często zabytkowych mebli. Zarówno w przypadku renowacji wynikających
z pasji do DIY, jak również tych związanych z koniecznością regularnej pielęgnacji materiału,
warto postawić na skuteczne i profesjonalne środki ochrony drewna z serii Sigmalife w
technologii rozpuszczalnikowej oraz wodorozcieńczalnej. Sigmalife VS Acryl i Sigmalife DS
Acryl to idealny duet produktów do wnętrz, który tworzy trwałą i dekoracyjną powłokę na
drewnianych elementach. Wybraną do renowacji powierzchnię należy uprzednio wysuszyć i

odtłuścić, a następnie nanieść dwie warstwy lakierobejcy Sigmalife DS Acryl. Szybkoschnący
produkt gwarantuje długotrwałą elastyczność powłoki, na którą następnie nanosi się warstwę
wykończeniową Sigmalife VS Acryl. Synergiczne połączenie tych dwóch produktów
zapewnia nie tylko walory estetyczne podkreślając rysunek drewna na zastosowanej
powierzchni, ale również reguluje wilgotność podłoża i chroni przed działaniem grzybów
pleśniowych,
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Trwała zewnętrzna estetyka
Drewniane elementy architektoniczne i wykończeniowe to jednak w dużej mierze zewnętrzne
powierzchnie domu i elementy architektury ogrodowej, takie jak patia, tarasy lub pergole.
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elementów. Dlatego produkty przeznaczone
do tego typu działań muszą gwarantować
oprócz efektu estetycznego, również trwałość.
Produkty Sigmalife to specjalistyczna linia
artykułów przeznaczonych zarówno do użytku
wewnętrznego, jak i zewnętrznego w celu
ochrony, dekoracji i renowacji architektury
oraz powierzchni wykonanych z drewna i
eksploatowanych na zewnątrz budynków. Sigmalife DS to lakierobejca, która doskonale
sprawdzi się jako warstwa gruntująca, ponieważ dzięki zawartości filtrów, charakteryzuje się
wysoką odpornością na promieniowanie UV. Wraz z Sigmalife VS-X, który może być

stosowany również do kolorowania surowego drewna, tworzą kompleksowy system
zabezpieczający. Co istotne, powierzchnia zagruntowana Sigmalife VS-X może być
następnie pokrywana wyrobami opartymi na wodorozcieńczalnych żywicach akrylowych, jak
i alkilowych. Produkty Sigmalife VS-X i Sigmalife DS tworzą na powierzchni elastyczną
powłokę i pozwalają podkreślić rysunek drewna, co jest szczególnie ważnych przy
ozdobnych elementach drewnianej architektury, jak np. okiennice, balustrady czy
ogrodzenia. Dzięki właściwościom wpływającym na regulowanie wilgotności drewna, w
połączeniu z wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne czy grzyby pleśniowe, system
Sigmalife gwarantuje trwałość i piękny wygląd drewnianych powierzchni na lata.
Cena:
SIGMALIFE DS: 85,99 zł/ litr

SIGMALIFE DS ACRYL: 116,49 zł / litr

SIGMALIFE VS ACRYL: 98,99 zł / litr

SIGMALIFE VS-X: 76,99 / litr

