Sigma
S2U Allure.
Klaar voor
de komende
10 jaar.

Nu met

25%

korting!

Stappenplan
om uw
Buitendeur
te schilderen.

Voor u begint, moet u natuurlijk eerst de juiste kleur
kiezen. Op de rechterpagina staan een aantal suggesties.
Wist u trouwens dat al onze lakvarianten mengbaar zijn in
iedere gewenste kleur?

Stap 1: Voorbereiden & reinigen

1

Dek de grond af. Gebruik speciaal schilderstape voor de delen
die je niet mee wilt schilderen. Reinig de ondergrond met een
ontvetter die voor een betere hechting zorgt (bijvoorbeeld
ProGold Allesreiniger).

Stap 2: Schuren
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Verwijder eventuele loszittende verf. Beschadigingen?
Repareer deze met een geschikt vulmiddel. Schuur de
ondergrond glad (korrel 180) en maak de deur stofvrij.

Stap 3: Grondverf
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Is de ondergrond onbehandeld of het hout beschadigd?
Gebruik dan Sigma S2U Allure Primer voor een optimale
hechting en een eerste basisglans.

Stap 4: Lakken
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Schuur de ondergrond of de grondverf met korrel 240-320.
Schilder daarna de deur af met Sigma S2U Allure Gloss of
Satin; Eerst de randen met een kwast en daarna de grote
delen met een roller.

Tip! Ga voor het uitgebreide stappenplan of meer inspiratie naar sigma.nl en doe de schilderkluswijzer

Uw houtwerk
optimaal
beschermd
met Sigma
S2U Allure.
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Sigma S2U Allure Gloss
hoogwaardige hoogglanslak.
• 10 jaar schildervrij mogelijk
• Geschikt voor 4 seizoenen onderhoud
• Optimale glans en glansbehoud
• Kras -en slijtvast
Sigma S2U Allure Primer
voor het beste eindresultaat.
• Geschikt voor 4 seizoenen onderhoud
• Verwerkbaar vanaf 0°C
• Meest hoogwaardige grondverf
in het assortiment

Nieuw!

Sigma S2U
Allure Sati
n

Wij, van <Naam winkel> geven u graag kleur- en
verftechnisch advies. Maar we kunnen u ook helpen bij al uw
andere doe-het-zelf-klussen, zoals behang- en schilderwerk.
Wij zijn hét adres in <Plaatsnaam> en omstreken voor
alles op het gebied van verf en behang (…optioneel,
raamdecoratie, gordijnstoffen).
Onze interieurstylisten staan voor u klaar om een
uitgebreid advies te geven over het door ons met zorg
samengestelde assortiment van verf, behang, (…optioneel:
raamdecoratie, gordijnstoffen en tapijt).

Topmerk

Tips &
Tricks

Topkwaliteit

<Naam winkel>
<Straatnaam+nr. <PC+Plaatsnaam>
<Telefoonnummer>
<E-mail> <Website>

<Naam winkel>
Op zoek naar het beste advies voor de verfklus? dan bent u bij <Naam winkel> op het juiste adres.
<Naam winkel> heeft jarenlange kennis en ervaring in huis. Met hun advies en hulp, behaal je
gegarandeerd het mooiste en beste resultaat.
<Naam winkel> is dealer van onder andere Sigma Coatings. Sigma Coatings levert topkwaliteit voor al uw
binnen-en buiten schilderwerk.
Wilt u meer handige tips en tricks voor het aanbrengen van de verf?
Ga dan voor meer informatie naar <WEBSITE>!

