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De kracht van Infrarood
Kern van infrarood-droging is dat het zich niets aantrekt van elementen als vocht, wind of kou.
Het oppervlak waarop de infrarood (IR) stralen zich richten, wordt onder alle omstandigheden direct

Quick Drying System
een Sigma Coatings product

verwarmd, waardoor de verf op het geschilderde object snel droogt. Het gebruik van Sigma QDS is
daarom bij uitstek geschikt voor schilderwerk dat onder lage temperaturen of in vochtige omstandigheden
moet worden uitgevoerd.
Voorwaarde om gebruik te maken van Sigma QDS is dat er gewerkt wordt met watergedragen acrylaat systemen.
Droging van deze producten vindt plaats door verdampen van water en samenvloeien van dispersiedeeltjes
(coalescentie) wat ook wel semi-fysische droging wordt genoemd. Producten op basis van oplosmiddelhoudende
alkydhars of alkydemulsies, hebben een voornamelijk chemische droging door opname van zuurstof en zijn dan
ook minder geschikt voor droging met Sigma QDS.
Kortom, Sigma QDS en de watergedragen acrylaten zoals Sigma S2U Nova Primer, Satin en Semi-Gloss en
Sigma Torno Primer, Satin en Semi-Gloss vormen een ideale combinatie om efficiënt en snel te kunnen werken.

Sigma QDS in twee uitvoeringen - electrisch en gasgestuurd
Elektrisch systeem

Gasgestuurd systeem
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De voordelen van werken
met Sigma QDS
De voordelen van werken met Sigma QDS
zijn aanzienlijk, zowel voor de schilder, de
opdrachtgever als de gebruiker. Zo wordt met
Sigma QDS de efficiency op het project in
belangrijke mate vergroot. Door het terug
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kans om hun nadelige invloed uit te oefenen.

kans op schade en overlast aanzienlijk af.

Kortom: optimaal resultaat tegen de

Pure winst voor alle partijen.

laagste kosten.

Drogingstabel
Bepaald bij
23°C en 50% R.V.

Met QDS

Zonder QDS

Stofdroog na

5 min

20-30 min

Kleefvrij na

15 min

90-120 min

Doorgedroogd na

30 min

2-3 uur

Overschilderbaar na

30 min

4-5 uur

Bepaald bij
7°C en 80% R.V.

Met QDS

Zonder QDS

Stofdroog na

10 min

2-3 uur

Kleefvrij na

20 min

4-5 uur

Doorgedroogd na

40 min

16 uur

Overschilderbaar na

40 min

16 uur
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