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Beste Lezer,

Wist u dat het bekendste monument van België van onder tot boven met
producten van Sigma Coatings is afgewerkt?
Sinds kort staat het Atomium opnieuw in al zijn glorie te blinken op de
heizelvlakte en trekt het weer duizenden bezoekers van over de hele wereld.
We zijn trots en blij dat we met onze verfsystemen kunnen bijdragen tot de instandhouding van dit belangrijke monument. U leest er meer over in dit nummer.
Naast verfraaien is ook beschermen een van de belangrijkste eigenschappen
van verf. Vooral in scholen en hotels, gebouwen die intensief gebruikt worden,
is deze beschermende functie heel belangrijk. In deze Spectra stellen we zeven
school- en hotelprojecten voor waar verschillende Sigma-systemen werden
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gebruikt om eenzelfde doel te bereiken. Er zijn soms heel creatieve oplossingen
bij die u zeker op ideeën zullen brengen.
Sigma Coatings investeert continu in onderzoek en ontwikkeling.

HOOFDREDACTEUR EN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Patrick Van der Elstraeten

De vele technologisch geavanceerde producten zijn daar het resultaat van.
In dit nummer vindt u daar opnieuw twee voorbeelden van.
Sigmalife High Solid is een beschermende alkyd beits die nu al voldoet aan de
strenge Europese VOC-normen die vanaf 2010 van kracht worden.

REDACTIE - ADRES

Spectra - CONTINU
Excelsiorlaan 7 - 1930 Zaventem
Tel : 02 725 08 33 - Fax : 02 725 18 63

E-mail: spectra@continu-vde.be

LTA® is dan weer een zeer vooruitstrevende technologie die ervoor zorgt dat
watergedragen lakken, die een steeds belangrijkere plaats innemen in ons
assortiment, nog beter bestand zijn tegen vet, vuil en schoonmaakmiddelen.
Sigma Coatings is klaar voor de toekomst. En u dus ook.
Veel leesgenot,
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Geert Janssens,
Algemeen Directeur
Sigma Coatings Deco Belux

Voor vragen en advies kan u
telefonisch terecht bij Technical
Services van Sigma Coatings Tel : 011 27 87 32.
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de uitgever.
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Conix Architecten
Professionaliteit en

Christine Conix start in 1979 met haar bureau en geeft in
1989 haar team een betere structuur om optimaal te kunnen
inspelen op de diversiteit aan opdrachten en een antwoord
te kunnen geven op een hoog professioneel niveau. Vanaf
2005 wordt het bureau geleid door drie vennoten, de architecten Christine Conix (rechts), Sylvie Bruyninckx (links) en
interieurarchitecte An Steylaerts (midden).

Het bureau Conix Architecten

Sinds 1979 kende het bureau een geleidelijke groei, van een bescheiden

is uitgegroeid tot een

equipe tot een groot team van enthousiaste medewerkers. Conix Architecten

multidisciplinair team van

is niet gespecialiseerd in één sector van de bouw, een bewuste keuze omdat

ongeveer 55 personen met als

diversiteit een stimulans is om steeds naar de essentie van de opdracht te gaan:

hoofdkantoor een pand aan

de permanente in-vraagstelling om tot vernieuwende en innovatieve

de Antwerpse Cockerillkaai.

oplossingen te komen. In de sector van de residentiële projecten valt zeker het

In 2004 werd een tweede

project “De Veldekens” in Berchem voor Vooruitzicht te vermelden, dat nu

kantoor opgericht in Brussel.

in aanbouw is. Een ensemble waarbij op een inventieve wijze gebruik wordt
gemaakt van eenvoudige typologieën.

ATENOR

Voor de wijze waarop het

dentieel en commercieel complex

promenade met een golfbewe-

bestaande patrimonium gecombi-

te ontwerpen aan de Wille-

ging. Een boeiend onderzoek om

neerd kan worden met nieuw-

broeckkaai in de Brusselse haven

de begane grond met de rest van

bouw is het project voor de Bank

(opdrachtgever: Atenor). Naast

het bouwvolume op een andere

van Breda op Antwerpen Zuid een

twee beeldbepalende torens

wijze te interpreteren. In 2005

goed voorbeeld. Recent kreeg het

werd geopteerd om het geheel

won het bureau de wedstrijd ‘in

bureau een invitatie om een resi-

een sokkel te geven, een open

associatie binnen 4X4’ voor de

raffinement

DE VELDEKENS Woningen - Williotflats

BANK VAN BREDA

Op elk schaalniveau, van
een interieurontwerp tot een
grote stedelijke operatie,
zoekt het bureau naar het
juiste antwoord. Dit resulteert
in een architectuur met een
raffinement zonder de vele
randvoorwaarden te negeren.
Hoogstaande architecturale
4de Internationale School in Laken.

kwaliteit is steeds het uitgangs-

De combinatie tussen nieuwbouw

punt, een eigentijds antwoord op

en een oud kazernegebouw is

een complexe vraagstelling.

hier voorbeeldig; door optimaal
het niveauverschil aan te wenden
kon het gevraagde programma
worden geïntegreerd.

www.conixarchitecten.be

04 05

SPECTRA

ARCHITECTUUR

Kleuren verbeteren de werkomgeving

Voor Conix Architecten is gebruik

Bij het project Sibelga in Brussel,

Door het volledig transparant

van kleur van essentieel belang.

een renovatie van twee bouw-

maken van de toegangszijde van de

Voor een woonproject in Berchem

lagen van een kantoorgebouw,

kantoren kan er voldoende daglicht

werd gekozen om de verschil-

toont Conix Architecten dat met

binnendringen tot in de midden-

lende bouwvolumes een andere

het introduceren van kleuren,

zone. De diepte van 6,20 was te

kleur en materiaal te geven, een

gecombineerd met ruimtelijke

groot voor de kantoren waardoor

idee dat echter door de overheid

ingrepen, een saaie kantoorop-

de middenzone breder kon worden

werd afgewezen. Een veelheid

pervlakte kan worden getrans-

en de ronde kolommen een vrije

aan kleur in onze woonomgeving

formeerd in een werkplaats met

opstelling bekwamen. In de midden-

blijkt voor sommigen nog erg

sfeer. Hoe combineert men de

zone werden vier vergaderruimtes

problematisch!

vraag naar vergaderruimtes met

aangebracht. Drie ervan zijn omge-

In het interieur zijn de opdracht-

de bestaande ongunstige bureau-

ven door glas waarachter gordijnen

gever en de architect echter vrij

diepte en traveeverhouding (6,20 /

zijn opgehangen met verschillende

om kleur optimaal in te zetten.

7,20 / 6,20 meter)? Deze proble-

kleuren. Door de volumes een lichte

matiek kreeg een meer dan

verdraaiing te geven werden lange

evidente en heldere oplos-

gangen vermeden, de circulatiezone

sing, de ontwerpers kozen

verandert permanent van breedte.

dan ook voor identiteit en

Er zijn twee vaste kernen o.a. met

atmosfeer. Aan de twee

een kichenette op de uiteinden.

langste gevelzijden werden vaste

Ook de keuze van de verlichting

kantoorruimtes aangebracht.

versterkt het concept.

De burelen en de vier vergaderruimtes kregen lineair aangebrachte
armaturen terwijl in de circulatiezone
ronde verlichtingstoestellen werden
aangebracht met een vrije configuratie. Er ontstaat een visuele band
tussen de kolommen en de verlichting. Het geslaagde eindresultaat
toont dat met de juiste ingrepen en
kleuraccenten in een werkplaats een
meer huiselijke, domestieke sfeer kan
worden bekomen.

Renovatie Atomium Brussel
Respect voor een monument uit 1958
Steden worden in ons geheugen vastgehouden met
bijzondere bouwwerken. Wie spreekt over Sydney
denkt aan de Opera met de grote schaaldaken. Voor
Brussel is dit het Atomium geworden, een verzameling van negen glinsterende bollen verbonden met
grote buizen. Deze vergrote ijzermolecule wordt
gezien als één van de eerste Pop Art gebouwen,
een icoon van de Fifties.
Na een halve eeuw was dit “tijdelijk monument”
dringend aan een grondige opknapbeurt toe.
De creatie van André Waterkeyn werd ingrijpend
gerenoveerd. De oorspronkelijke aluminium bekleding werd vervangen door een inox-huid met 10 cm
isolatie. Hiermee kreeg het Atomium opnieuw haar
schittering terug. Gedurende 20 maanden was het
Atomium dag en nacht een bouwwerf!
Dankzij de inzet van velen kon dit renovatieproject
met een prijskaartje van € 27,50 miljoen worden
waar gemaakt. Dit Europees monument is vanaf nu
een toeristische trekpleister van formaat voor Brussel.
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Voor de herinrichting en de heraanleg van de site werd

Kleurkeuze was hierbij van groot belang. Het wandel-

een wedstrijd georganiseerd, gewonnen door Co-

traject kreeg een groenig blauwe beschildering

nix Architecten. Er werd niet gekozen voor een retro

terwijl voor de nooduitgangen een fel rode kleur

aankleding, het uitgangspunt was de structuur en de

werd gekozen. Zes van de negen bollen zijn

constructiewijze van de bollen zichtbaar te houden.

toegankelijk voor het publiek. Drie andere blijven

Ook in de bovenste bol met restaurant en lounge werd

leeg zoals in het oorspronkelijk ontwerp. In het interieur

consequent hiervoor geopteerd. Een belangrijk aspect

werd een kinderhotel aangebracht, een ontwerp van

van de opdracht was het hertekenen van het parcours.

Alicia Framis. Voor de verlichting werd beroep gedaan

Dit was van cruciaal belang omdat men in het interieur

op de befaamde poëet van het kunstlicht, de Duitser

direct een labyrintisch gevoel krijgt, onmiddellijk is men

Ingo Maurer.

zijn oriëntatie kwijt.

Het nieuwe paviljoen :
een royale ontvangtsruimte
Ook op verkeerstechnisch vlak waren er dringend
ingrepen noodzakelijk. De inkom werd meer en meer
een rond punt, een erg gevaarlijke situatie. Conix
Architecten ontwierpen een esplanade waarbij optimaal gebruik werd gemaakt van de aanwezige helling
van de site. De belangrijkste optie is de bouw aan de
noordzijde van een nieuw paviljoen, een constructie
die nog voor de zomer in gebruik wordt genomen.
Het biedt onderdak aan kaartverkoop, sanitair, berging, bar en shop. Dit was de enige mogelijkheid om
het ronde inkompaviljoen uit 1958 te ontdoen van
parasitaire, latere toevoegingen en om terug te keren
naar een royale ontvangstruimte. Wat direct zal opvallen bij het binnenkomen is de zeer lange “Marshmallow” sofa uit de jaren ’50 van George Nelson, de
zitbank met de felgekleurde cirkelvormige elementen

Het is een heerlijke ervaring om deze icoon van 1958

geproduceerd door Vitra. De link met the fifties is ook

opnieuw te bezoeken. Conix Architecten zijn erin ge-

aanwezig met de meubelen van Charles en Ray Eames

slaagd om een juiste balans te vinden tussen renovatie

en de rode “Elephant Stool” van Sori Yanagi.

en nieuwe toevoegingen. Een correct antwoord.

Dit artikel werd gerealiseerd in samenwerking met Marc Dubois.

Werf van de eeuw
Het nieuwe millennium is nog maar pas gestart of het schildersbedrijf Monnaie heeft al de werf van de eeuw
achter de rug. Van begin juli 2004 tot half februari 2006 zijn zowel de industriële als de decoratieve schilderafdeling van het bedrijf druk bezig geweest met de renovatie van het Atomium. Vooral voor de industriële schilders was het een zware klus. Zij moesten de hele metalen draagstructuur van het monument van een nieuwe,
beschermende verflaag voorzien. Aan de buitenkant kwamen vier lagen en aan de binnenkant drie lagen van
een systeem uit het protective coatings assortiment van Sigma. Dat dit werk was voor schilders met veel alpinistenervaring zal u niet verbazen. Zodra het industriële schilderwerk klaar was, konden de decoratieve schilders
aan de slag. Gipswanden, plafonds en trapleuningen in de bollen en de ontvangstruimte kregen een nieuwe
laag. Er werd gekozen voor de bekende Sigmasystemen: Sigmacryl Decor Matt, Amarol Triol en Sigma S2U.
Het resultaat is een monument dat er weer uitziet als nieuw en dat helemaal klaar is om de volgende jaren
opnieuw tienduizenden bezoekers uit de hele wereld te ontvangen. Knap werk!
Een deel van de hoogkwalitatieve metaalverftechnologieën, toegepast bij het Atomium, is nu ook beschikbaar voor de vakman in
kleinere verpakkingen en onder de naam Sigmetal. Info: www.sigma.be
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Hotels kiezen voor
esthetiek en duurzaamheid
Hotels willen het verblijf van hun gasten zo aangenaam mogelijk maken. Tegelijk
willen ze hun belangrijke investering zo lang en zo goed mogelijk beschermen tegen
het komen en gaan van de vele gasten. Sigma Coatings biedt heel wat verfsystemen
die duurzaamheid en esthetiek perfect combineren.

Tophotel in de kleuren
van Van Eyck
Jarenlang waren de twee zoge-

voor de vele bezoekers aan de

een heel ander, eleganter uitzicht

naamde TT-torens in het centrum

stad. Het ingrijpende renovatie-

gegeven en ze zelfs iets hoger

van Hasselt een doorn in het oog

project werd uitgevoerd door een

gemaakt”, zegt Luc Buelens,

van elke inwoner van de stad.

groep Limburgse ondernemers.

zaakvoerder van Groep Delta.

De betonnen torens stonden half

Groep Delta stond in voor het

“In de ene toren zijn er nu enkele

leeg, waren verloederd en de

hele ontwerp, zowel binnen als

grote winkels en appartementen

onmiddellijke omgeving lag er

buiten. “Wij hebben de torens

ondergebracht, in de andere

troosteloos bij. Op een gegeven
moment gingen er zelfs stemmen
op om de twee ondingen tegen
de vlakte te gooien. Maar het
kan verkeren. Vandaag staan de
torens er bij als nieuw en is de

Jan Van Eyck - ‘Het huwelijk van Arnolfini’ - 1434

omgeving ervan een trekpleister

bevindt zich onder meer het

De firma Arte maakte voor elke

Radisson SAS Hotel over 12 verdie-

kamer speciaal behangpapier dat

pingen”. Ook de inrichting van dit

telkens een digitale uitvergroting

tophotel is van de hand van Groep

vormt van één detail uit het doek.

Delta. Voor de Radisson SAS groep

De 12 verdiepingen (124 kamers,

is het, in tegenstelling tot vele

4 vergaderzalen, een bar en een

andere internationale hotelketens,

restaurant) werden vooral in groen

belangrijk dat er een band is met

en rood geschilderd, de kleuren die

de stad en het land waar elk hotel

ook in het schilderij terug te vinden

zich bevindt. Voor Hasselt kozen

zijn. De schilderwerken namen

de mensen van Groep Delta de

liefst 6 maanden in beslag. Voor

in Limburg geboren schilder

een drukbezocht tophotel zijn een

Jan Van Eyck als leidmotief en

mooi decoratief uitzicht, krasvast-

meer bepaald zijn meesterwerk

heid en afwasbaarheid natuurlijk

‘Het huwelijk van Arnolfini’.

de belangrijkste vereisten voor de
verfproducten. Er werd dan ook
gekozen voor Sigmacryl Supermatt
in de kamers, Sigmatex Superlatex

Sigmacryl Supermatt, supermatte
hoogdekkende kunstharsdispersie
muurverf voor binnen.

voor muren en plafonds in gangen
en andere gemeenschappelijke
ruimten en Sigma S2U Satin voor
de deurkozijnen. Wie toevallig in

De voornaamste eigenschappen van
Sigmacryl Supermatt zijn:

Hasselt is, kunnen we een bezoek
aan het Radisson SAS ten zeerste
aanbevelen. Voor de bijzonder

- Hoogstaande decoratieve
supermatte afwerking
- Zeer grote dekkracht
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- Oplosmiddel- en emissievrij
- Geurarm
- Schrobvast
- Vergeelt niet
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar

creatieve toepassingen van het
leidmotief, voor het mooie rood en
groen in kamers en gangen en ook
voor de tegels van de toiletruimte
in de kelderverdieping (ingang via
de receptie). Zo kleurrijk hebben
wij ze nog maar zelden gezien.

Guy Vanschoenwinkel,
Projectcoördinator
Sigma Coatings
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Goed beschermd tegen
weer en wind
Hotel Le Val des Colverts in Hastières-

vochtregulerend éénpotsysteem. De schilderwerken zijn

par-Delà bevindt zich op zo’n 100m van

nu 4 jaar geleden uitgevoerd en het moet gezegd, de

de Maas in een toeristisch bijzonder aan-

gevel staat er nog altijd perfect bij.” Dat mooie resultaat

trekkelijke streek. 30 jaar geleden werd

is niet echt verwonderlijk. Het elastische Sigmaflex is

de gevel van dit gezellige hotel voor het

minder gevoelig voor vuilaanhechting omdat de buiten-

laatst geschilderd. En dat was er aan

kant van dit verfsysteem extra verhardt door inwerking

te zien. Zon en koude, regen en wind

van zuurstof en UV-stralen. En minder elasticiteit bete-

hadden duidelijk hun tol geëist. De gevel

kent een kleinere gevoeligheid voor vervuiling. Omdat

vertoonde scheuren, er waren proble-

die extra verharding alleen aan het oppervlak gebeurt,

men met vocht, hier en daar zaten ste-

wijzigt de totale elasticiteit van dit soepele verfsysteem

nen los en er groeide mos. Het technisch

echter niet zodat het zijn scheuroverbruggende eigen-

advies van Sigma Coatings adviseerde

schappen blijft behouden. Ten slotte nog iets over de

dan ook een grondige voorbereiding

geschiedenis van het schildersbedrijf Libert. Vader Libert

gevolgd door een afwerking met een

vestigde zich in 1937 op 19-jarige leeftijd als zelfstandig

scheuroverbruggend gevelverfsysteem.

schilder in Hastières. Vandaag zetten zijn twee zoons

De werkzaamheden werden uitge-

het bedrijf en de traditie onverminderd voort, tot alge-

voerd door de firma Libert uit dezelfde

mene tevredenheid van hun vele klanten in België en in

gemeente. “We hebben de gevel eerst

Frankrijk. We willen de gebroeders Libert nu al felicite-

waar nodig gedesinfecteerd en schoon-

ren met de 70ste verjaardag van hun bedrijf.

gemaakt met de hogedrukreiniger,” zegt
de heer Libert. “Daarna brachten we
een laag Sigmaprim aan, een fixeermiddel dat geschikt is voor het fixeren van
poreuze, poederende ondergronden.
De grote scheuren in de gevel
werden overbrugd met weefsel dat in een eerste
laag Sigmaflex werd ingebed. Het geheel werd
afgewerkt met twee lagen Sigmaflex. Op de dakgoten
werd Amarol Triol toegepast, een synthetisch

Olivier Fonck,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings

Sigmaflex, soepel waterdicht gevelverfsysteem op basis van acrylaatcopolymeerdispersies
De voornaamste eigenschappen van Sigmaflex zijn:
- Eénproduct-systeem
- Dubbele vernetting
- Slagregendicht
- Uitstekende elasticiteit en scheurweerstand,
zelfs bij extreme temperaturen
(-20°C tot +40°C)
- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid
(Sd160H2O = 0,5m; EN 1062-2)
- Buitengewone hechting

- Carbonatatieremmend
(Sd160CO2 = 67 m; EN 1062-6)
- Zeer geringe vuilaanhechting
- Voldoet aan verscheidene Europese testen
en normen: Veritas, NFP84-402, NFP84-403,
NFP84-404
- Blijvend elastisch
- Zeer goed weervast
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Schors,
van onder tot boven
Hotel Mosa ligt pal aan de Maas,

van Sigma Kwartstone gevolgd

ongeveer halfweg tussen Luik en

door 2 mm Sigma Schors. Er zijn

Visé. Een jaar geleden besloot

15 kamers en per kamer hebben

de eigenaar zijn hotel grondig te

we 7 emmers Schors aangebracht

renoveren. Meubilair, verlichting

en ongeveer 40 emmers in de

en sanitair werden vernieuwd,

traphal”. Dat is inderdaad heel

kamers en traphal werden ge-

wat pleisterwerk, maar het moet

schilderd. Voor de plafonds werd

gezegd, het resultaat is bijzon-

gekozen voor een product dat zijn

der fraai. Bovendien blijkt Sigma

kwaliteiten al vele jaren heeft be-

Schors ook nog goed te bescher-

wezen en dat nog altijd de meest

men. Wij bezochten het hotel een

verkochte muurverf is in de

jaar na het einde van de schilder-

Sigma Schors, gebruiksklare
structuurpleister op basis van
kunstharsdispersie, voor binnen
en buiten.
De voornaamste eigenschappen
van Sigma Schors zijn:
- Decoratief boomschorseffect
met verschillende structuur
mogelijkheden : horizontaal-,
verticaal-, diagonaal- of
ovaal / rond effect
- Naadloos
- Waterdampdoorlatend
- Kras-, slag- en stootvast
- Reinigbaar met de gebruikelijke
huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Goed overschilderbaar
- Oplosmiddelvrij
- Geurarm

Alain Bouvier,
Regio Manager
Sigma Coatings

Benelux: Sigmatex Superlatex.

werken en alles zag er nog uit als

De keuze van de muurdecoratie

nieuw. “Dat komt, denk ik, omdat

was origineler. Sigma Schors,

het een heel stevig product is dat

een structuurpleister op basis

vrij hard en ruw aanvoelt. Als je

van kunstharsdispersie, wordt

het één keer aanraakt, heb je geen

inderdaad weinig gebruikt om een

zin om het een tweede keer aan te

heel gebouw mee af te werken.

raken,” besluit Mr. Wathelet. Het

“Ik had het al toegepast op een

schorseffect kan worden aange-

schouwmantel hier en daar, maar

bracht in verschillende richtingen:

een heel hotel, dat was nieuw,”

horizontaal, verticaal, diagonaal of

zegt schilder Christian Wathelet uit

ovaal/rond.

Visé. “Het was dan ook een titanenwerk. Op de schoongemaakte
muren kwam eerst een grondlaag
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Luchthavenhotel neemt
hoge vlucht

In maart 2005 opende het Char-

vergaderzalen, is het inderdaad

De heer Geuse van de firma

leroi Airport Hotel in Gosselies zijn

aangenaam toeven. Voor muren

Décor-Lux, die alle schilderwerken

deuren. Het nieuwste Belgische

en plafonds werden twee soor-

uitvoerde, noemt Brander Briljant

hotel van de Nederlandse Van

ten verf gebruikt, in verschillende

een “zeer mooi product van bij

Der Valk groep - de hotels met de

tinten geel : Sigmacryl Decor Matt

Sigma”. Zo hoort u het ook eens

bekende toekan op het dak - was

en Brander Briljant. De eerste is

van een ander.

meteen een schot in de roos. De

een acrylaat muurverf van hoge

4 bruidsuites bijvoorbeeld moeten

kwaliteit met een mooi mat uitzicht

weken van tevoren gereserveerd

en een zeer goede prijs-kwaliteit-

worden, het restaurant zit elke

verhouding, wat in een dergelijk

middag goed vol en de vergader-

groot hotel natuurlijk een belang-

zalen zijn druk bezet. De nabijheid

rijk voordeel is. De tweede is een

van de snel groeiende luchthaven

sierpleister met een mooi decora-

van Gosselies heeft daar natuurlijk

tief structuureffect en een hoge

veel mee te maken. Maar ook de

slijtvastheid als extra voordeel.

originele architectuur - met punt-

Brander Briljant werd alleen in de

daken, balkonnetjes, natuursteen

kamers toegepast, in combinatie

- en de zonnige uitstraling van het

met Sigmacryl Decor Matt,

interieur spelen een belangrijke rol.

wat voor een heel aantrekkelijk

In het hotel, dat tachtig kamers

esthetisch effect zorgt.

telt en acht kleine tot zeer grote

Brander Briljant SF, spuitklare,
multifunctionele sierpleister op
basis van kunstharsdispersies.
De voornaamste eigenschappen
van Brander Briljant zijn:
- Naadloze, decoratieve structuureffecten
- Hoog vullend vermogen
- Hoge dekkracht
- Grote inwendige hardheid
en slijtvastheid
- Goede droging bij voldoende ventilatie
- Reinigbaar met gebruikelijke
huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Geschikt voor incidentele reparaties
- Laag verbruik
- Korrellaag zowel fijn als grof instelbaar
- Licht verwerkbaar
- Kalk- en oplosmiddelvrij
- Beschikbaar in donkere kleuren (basis Z)

Daniel André,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings
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Spelen
met grijstinten
Reynaers Aluminium hoeven we
nauwelijks nog voor te stellen.
Het bedrijf is een marktleidende
Europese leverancier van aluminiumsystemen voor ramen, deuren,
vlieggevels, veranda’s en zonweringen. In 2004 werd naast het
hoofdkantoor te Duffel het
Reynaers Institute geopend,
een nieuw gebouw dat de vele
mogelijkheden van aluminium
demonstreert.

Reynaers is een typevoorbeeld van een goed
geleide, snel groeiende KMO. Het bedrijf dat in
1965 werd opgericht, telt vandaag 910 werknemers, waarvan 300 in België, is aanwezig in 26
landen en exporteert naar zowat alle continenten.
In tegenstelling tot wat sommigen denken, maakt
Reynaers geen ramen en deuren. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van hoogwaardige systemen en profielen voor
de bouwsector. Of om het anders uit te drukken,
Reynaers levert de aluminium profielen waarmee
schrijnwerkers ramen en deuren maken. De systemen zijn zowel bestemd voor de particuliere markt
als voor de projectmarkt. In het Reynaers Institute
is te zien wat dat allemaal inhoudt.

Een heel
gebouw als
showroom
Het Reynaers
Institute, een
ontwerp van Conix
Architecten, is een
ontmoetingsplaats
voor internationale
klanten en leveranciers,
voor architecten, ingenieurs,
aannemers en studenten.
Het gebouw bevat een showroom, een demonstratieruimte,

rol hebben. In haar advies heeft

een testcentrum en leslokalen

kleuradviseur Brenda de Kok van

waar praktijklessen en software-

BdK interieur daar ook rekening

opleidingen worden gegeven.

mee gehouden. ‘Kleuradvies in

Ook het bedrijfsrestaurant is er in

pure eenvoud’ is haar motto. “Ik

ondergebracht. “Het gebouw is

hou het inderdaad graag simpel,

het centrale punt van het bedrijf,”

voor mij geen toeters en bellen”,

horizontale strepen

zegt Olivier Trop, Group Com-

zegt ze.

op de muren van de eerste ver-

munication Manager. “Het is een

“Ik werk ook op gevoel. In dit

dieping. De strepen op de zuilen

kennis- en ontmoetingscentrum.

gebouw heb ik vooral grijstinten

werden aangebracht met Sigma
S2U Nova Satin en Matt. De muren
werden afgewerkt met Sigmatex
Superlatex en Sigmulto Metallic. Er
zijn in totaal 5 verschillende grijstinten gebruikt. De schilderwerken
werden uitgevoerd door de firma
Decorazione uit Itegem.

Sigmulto Metallic,
hoogwaardige schrobvaste
en goed dekkende muurverf met
zilver-metaal effect.

We wisselen er ervaringen uit met

gebruikt omdat ze

onze vele bezoekers en geven er

neutraal zijn maar

opleidingen aan onze klanten,

ook passen bij het

iets waar we trouwens heel veel

aluminium. De

energie in steken. En natuurlijk is

verticale strepen

het ook een showcase voor onze

op de zuilen in de

nieuwste technologieën”.

showroom geven ze
een beetje een stoer

Kleuradvies
in pure eenvoud

uitzicht, de ramen zijn

De voornaamste eigenschappen
van Sigmulto Metallic zijn :
- Verkrijgbaar in 36 zilver-metaal kleuren
- Glinsterend zilver-metaal effect
- Uitstekende dekkracht
- Gemakkelijke verwerking
- Schrobvast
- Verrolbaar
- Geurarm

immers ook stoer”. Om het

eentonige grijs wat te doorHet is duidelijk dat in een gebouw

breken is inderdaad hier en daar

waar aluminium de hoofdrol

een speels element aangebracht.

speelt de kleuren van muren en

Verticale strepen op de zuilen van

zuilen vooral een ondersteunende

de benedenverdieping, cirkels en

Jorg Vervloesem,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings
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Schoolgebouwen
moeten tegen een stootje
kunnen
In honderden scholen over heel België worden de volgende generaties klaargestoomd voor
de toekomst. In hun jeugdig enthousiasme gaan leerlingen echter niet altijd even voorzichtig
met hun schoolomgeving om. Stevige en wasbare verfsystemen die een en ander kunnen
verdragen, zijn daarom een eerste vereiste.

Alle wegen leiden
naar het Forum
De Katholieke Hogeschool

Luc Morlion, bestaat uit 5

Zuid-West-Vlaanderen (KATHO)

vleugels die elk een andere

biedt in vier verschillende

functie hebben: een centrale

vestigingen (Kortrijk, Roeselare,

polyvalente hall, een biblio-

Torhout en Tielt) een brede

theek, een administratief

waaier bachelor en master

gedeelte, een grote aula (438

opleidingen verdeeld over 6

zitplaatsen) en - zeer belangrijk

studiegebieden. De school is

voor de studenten - een bistro

niet van de kleinste. Ze telt zo’n

en cybercafé. Om dat alles

6.200 studenten en 650

optimaal te beschermen tegen

personeelsleden. Begin 2004

al dat studentengeweld werd er

werd op de campus Kortrijk

niets aan het toeval overgela-

‘t Forum geopend, een

ten. “We hebben alle muren

2

7.506 m groot gebouw

eerst behangen met glasvlies

dat letterlijk en figuurlijk een

en vervolgens afgewerkt met

centrale plaats inneemt op de

een Sigmacryl Decor Satin

campus. Deze zeer moderne

systeem,” zegt de heer Derez,

en aantrekkelijke constructie,

van schildersbedrijf Gebroeders

een ontwerp van architect

Derez n.v. uit Kortrijk.

“Op de plafonds brachten we
Sigmacryl Decor Matt aan en Sigma
S2U op de deuren en deurlijsten.
Het aantal kleuren is beperkt gebleven tot twee soorten geel, wit en
zilvergrijs. Het was een mooi maar
omvangrijk project. We zijn er met
14 mensen meer dan 4 maanden aan
bezig geweest”. Het resultaat van de
materiaalkeuze van de architect en
het mooie werk van de schilders, is
een zeer lichte en prettige werk- en
studeeromgeving die blijkbaar respect afdwingt bij de vele studenten
die er dagelijks langskomen. Bijna
twee jaar na de opening is alles
nog in nagenoeg perfecte staat.
De KATHO was overigens een van
de laatste grote werven die door
Gebroeders Derez werden uitgevoerd. Na 45 jaar in het vak, waarvan
37 als zelfstandig ondernemer,
gaat de heer Derez met pensioen.
We wensen hem het allerbeste toe.

Sigmacryl Decor Satin,
zijdeglanzende muurverf voor
binnen van hoge kwaliteit.
De voornaamste eigenschappen
van Sigmacryl Decor Satin zijn:
- Mooi decoratief uitzicht
- Goede dekkracht
- Goede hechting
- Egaal uitzicht
- Korte droogtijd
- Geurarm
- Zeer goed wasbaar
- Spat niet
- Stabiele kleurschakeringen
- Schrobvast volgens DIN 53778
Marc Vansteelant,
Regio Manager
Sigma Coatings
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Kleine kinderen houden
van felle kleuren
De bengels van de gemeente-

Waar kinderen rondlopen, moet

lijke basisschool van Diepenbeek

gekozen worden voor materialen

lopen er tegenwoordig bijzonder

die tegen een stootje kunnen.

opgewekt bij. De gangen van hun

De muren werden dan ook afge-

school, die vroeger grijs en triestig

werkt met Sigmatex Superlatex,

waren, zijn nu geschilderd in felle,

de deuren en kapstokken kregen

zonnige kleuren. En dat vinden ze

een laag krasvaste en gemakkelijk

volgens directeur Nico Steegmans

reinigbare Sigma S2U en voor de

een stuk leuker. “Het was de

lambriseringen onder de kapstok-

bedoeling de school wat vrolijker

ken (daar waar de jassen tegenaan

te maken door kleuren te kiezen

schuren) werd gekozen voor Sigma

die in elkaars verlengde liggen.

S2U Nova Satin. De schilderwerken

De kleuren gaan van geel over

werden uitgevoerd door de heer

oranje naar rood. Elke klas heeft

Jacobs van de technische dienst

haar eigen kleur en daar reageren

van de gemeente. De kleuren

de kinderen heel enthousiast op”.

werden gekozen door juf Nancy

Voor grote mensen zijn de kleuren

Noten. Na de gangen komen ook

misschien een beetje fel, maar hier

nog de turnzaal, de eetzaal en de

zijn de kinderen de baas en dus kan

leraarskamer aan bod. Daar heeft

het niet kleurrijk genoeg zijn.

men voor iets rustiger kleuren
geopteerd.

Sigma S2U Nova Satin, een
watergedragen, kras- en slijtvaste
zijdeglans lakverf voor binnen op
basis van acrylaat-polyurethaan.
Met Lipophobic Technology for
PU Acrylics (LTA®).
De voornaamste eigenschappen
van Sigma S2U Nova Satin zijn:
- Uitstekend kras- en slijtvast
- Snelle droging
- Reukarm
- Uitstekende vloei
- Gemakkelijke verwerking
- Zeer wit
- Kleurvast
- Niet vergelend
- Lange open tijd
- Goede dekking
- Egaal van aanzien
- Onverzeepbaar
- Zeer esthetisch
- Goede elasticiteit
- Sigma S2U Nova Primer isoleert
in water oplosbare inhoudstoffen
aanwezig in specifieke tropische
houtsoorten (bv. merbau,...)

Jim Bries,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings

:
De voordelen van een
thixotroop product
De problemen van vele overheids-

acrylaatdispersie is zeer gemakkelijk aan te bren-

gebouwen zijn bekend. Door

gen en droogt snel, zodat in één dag 2 lagen

budgettaire beperkingen worden

kunnen worden aangebracht. Resultaat van dat

de nodige onderhouds- en

alles: enkele honderden schoolkinderen kunnen

herstellingswerken soms tot het

weer terecht in een mooie schoolomgeving.

allerlaatste moment uitgesteld.
Dat was ook het geval voor twee
scholen in de Brusselse gemeente
Laken. Tientallen houten ramen
waren er dringend aan een
schilderbeurt toe. Sommige ervan
verkeerden zelfs in behoorlijk
slechte staat. Het bestek van de
opdrachtgever was vrij gedetailleerd en dus was de keuze voor
het verfsysteem snel gemaakt:
3 lagen Sigmalife DS TX Satin,
een thixotrope edelbeits die naast
zijn esthetische en beschermende
kwaliteiten ook nog heel wat
andere voordelen biedt. “Het is
een éénpotsysteem, wat ik zeer
belangrijk vind,” zegt de heer
Colinet van het gelijknamige
schildersbedrijf. “Dat is gemakkelijk bij de bestelling en het is ook
gemakkelijk voor het personeel,
want ze kunnen zich niet vergissen tussen primer, tussenlaag en eindlaag. Bovendien plakt het
product goed aan de borstel, is het gemakkelijk uit te strijken en
heeft het een goede kantdekking. We hebben hier bijna 400 liter
Sigmalife DS TX Satin gebruikt en ik ben echt super tevreden over

Sigmalife DS TX Satin, zijdeglanzende
thixotrope edelbeits op basis van
speciale alkydharsen met ingebouwde
UV-filters
- Thixotroop, gelachtig
- Hogere laagdiktes toepasbaar
- Aangename en zeer lichte verwerking
- Hoog standvermogen
- Goede kantendekking
- In hoge mate transparant
- Nerftekening wordt geaccentueerd
- Vochtregulerend en waterafstotend
- Goede weervastheid in
systeemopbouw
- Aromaatvrij
- Uitstekende bescherming
tegen UV-straling
- Bestaat ook is hoogglans :
Sigmalife DS TX Gloss

dit product.” Een van de scholen bestaat uit enkele paviljoenen die
zijn opgetrokken in een park in de schaduw van het Atomium.
Hier kregen naast de ramen, ook de pleisterlaag op de buitenmuren
een nieuwe verflaag. Er werd gekozen voor Sigma Façade Topcoat.
Deze zijdeglanzende, waterverdunbare muurverf op basis van 100%

Stéphane Grégoire,
Projectcoördinator
Sigma Coatings
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LTA beschermt watergedragen
verf tegen vet, vuil en
schoonmaakmiddelen
De Europese VOC-richtlijn verplicht ons om in de toekomst nog meer met watergedragen
producten te werken. Sigma Coatings is deze ontwikkeling voor en heeft nu al
watergedragen verven in zijn assortiment die aan de toekomstige eisen voldoen.
Dankzij de LTA®-technologie bieden sommige daarvan een extra voordeel.

Marktleider Sigma Coatings blijft investeren in hoogwaardige kwaliteitsproducten
en innovatieve technieken. De S2U Nova
watergedragen lakverven zijn daar een
mooi voorbeeld van. Ze laten zich bijzonder
gemakkelijk verwerken, zijn snel overschilderbaar, uitermate kras- en slijtvast, vergelen
niet en zijn geurarm. Bovendien beschikken
ze, en dat is opmerkelijk, over een hoge
vet- en vuilresistentie.

Vet en water gaan moeilijk samen
Veel thermoplasten zoals acrylaten en
polyurethaan-acrylaten (PU-acrylaten) zijn
slechts in beperkte mate tegen vet en vuil
bestand. Of om het anders uit te drukken:
ze verweken onder langdurige en intensieve
vetbelasting, waardoor de verflaag gemakkelijk vuil opneemt en uiteindelijk slecht te
reinigen is. De oorzaak van die vetbelasting
is meestal niet ver te zoeken: de handen.
Telkens de handen een deur vastpakken,
laten ze wat huidvet op de verffilm achter.
Dat laagje vet wordt langzaam in de
coatinglaag opgenomen en functioneert als
een weekmaker tusen de PU-acrylaatpolymeerketens. Na langdurige belasting zal de
filmlaag uiteindelijk gaan verweken, gevoelig worden voor vervuiling en nog moeilijk
te reinigen zijn. Sigma Coatings heeft dat
vervelende probleem opgelost.

Sigmalife
High Solids,
60% meer laagdikte
en dus minder
onderhoud
LTA®, een revolutionaire technologie
Het S2U Nova assortiment is wel zeer goed bestand tegen vet, vuil en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Dat hebben ze te danken aan
de opmerkelijke LTA®, technologie, wat staat
voor Lipophobic Technology for (PU)Acrylics.
LTA® werd ontwikkeld door Sigma Coatings in
samenwerking met een industriële partner. Enerzijds voorkomt deze technologie zoveel mogelijk
dat vet op de verflaag kan inwerken, anderzijds

Sigma Coatings pakt opnieuw uit met een unieke
innovatie op de Belgische markt. Sigmalife HS (High
Solids) is een edelbeits met een beduidend hoger
vastestof gehalte en dus grotere laagdikte.
Gevolg : de levensduur van het systeem is 1,5 langer.

wordt vermeden dat binnengedrongen vet
zich vastzet aan het bindmiddelpolymeer in de

Sigmalife HS Gloss en Satin zijn transparante edelbeitsen voor

verf. De LTA®-technologie is gebaseerd op een

binnen en buiten op basis van high solid alkydhars. Ze zijn ideaal

PU-acrylaat polymeer dat is opgebouwd uit een

voor het verfraaien van houtconstructies en bieden heel wat

aantal unieke vetafstotende grondstoffen en

voordelen: de nerftekening van het hout wordt geaccentueerd,

dat wordt vervaardigd via een uitgebalanceerd

ze zijn vochtregulerend en waterafstotend, bestaan in lichtvaste

syntheseproces. Het resultaat is een verffilm die

houtkleuren, bieden goede weervastheid en buitenduurzaamheid

nauwelijks gevoelig is voor vetbelasting. Door

en een goede bescherming tegen UV-straling. Het belangrijkste

het vetafstotende karakter van het polymeer

voordeel schuilt echter in de afkorting ‘HS’ of High Solids. De Sig-

krijgt het vet minder de kans de verflaag te

malife HS bevatten 60% meer vaste stoffen dan klassieke beitsen.

verweken en binnen te dringen. Het gedeelte

Het gevolg daarvan is dat de droge laagdikte na de applicatie

dat toch binnendringt wordt niet gelijkmatig

een stuk groter is. Het HS-beitssysteem haalt 95µm droog in drie

verdeeld en zet zich niet vast aan het bindmid-

lagen, terwijl dat voor een standaard systeem slechts 65µm is. Dat

delpolymeer. De verffilm blijft dus ook na lang-

verlengt de levensduur van het systeem en dus ook de interval tus-

durige vetbelasting hard, is niet gemakkelijk te

sen twee onderhoudsbeurten. En wat met de VOC-richtlijn zult u

beschadigen en heeft dus veel minder last van

vragen? We kunnen u meteen geruststellen. Sigmalife HS Gloss en

vuilaanhechting en van onthechting. Daardoor

Sigmalife HS Satin voldoen nu reeds (als eerste!) aan de strengste

kan de verf ook eenvoudig gereinigd worden

Europese VOC-voorschriften die in 2010 van kracht worden.

met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen.
Sigma past de LTA®-technologie toe in Sigma
S2U Nova, in de glansgradaties Matt en Satin.
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