Zó pakt
u dat aan!

Uw resultaat telt. Sigma.
* Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. U leest er meer over in deze folder.

10 jaar
schildervrij*

Met Sigma
S2U Allure is uw
buitenschilderwerk 10 jaar
schildervrij*
Wat verwacht u van een verf
voor uw eigen huis?
Buitenschilderwerk dat heel
lang mooi en goed blijft? Een
schitterend eindresultaat? Beide
toch zeker. Geen wonder dat
steeds meer huizenbezitters
kiezen voor Sigma S2U Allure.
Een verf zo geavanceerd, dat u
gegarandeerd voor jáááááren
klaar bent. 10 jaar om precies
te zijn. Kleur en glans blijven
langdurig mooi. Uw huis staat er
weer prachtig bij. Hoe fijn is dát!

* Mits toegepast en onderhouden
volgens voorgeschreven verfsysteem.
U leest er meer over in deze folder.

Extra bescherming door
het Dual Guard System.
Die extra lange levensduur heeft
Sigma S2U Allure te danken aan
een unieke vinding: het Dual
Guard System, oftewel DGS.
De belangrijkste ingrediënten
van verf zijn pigmenten en
bindmiddel. Samen zorgen ze
voor duurzaamheid, kleur en glans.
Door weersinvloeden en uv-licht
breekt het bindmiddel heel
langzaam af. DGS voorkomt dit.
DGS is een extra bindmiddel dat
het hoofdbindmiddel beschermt.
Dat verbetert de duurzaamheid en
de glans tot wel 50%. Die unieke
bescherming biedt alleen Sigma
S2U Allure.
Alle voordelen van Sigma
S2U Allure op een rij.
• 10 jaar schildervrij*
• Duurzaamheid door unieke
bindmiddelcombinatie
• Langdurig glansbehoud
• Soepele verwerkbaarheid
• Verwerkbaar in alle seizoenen

Uw buitenschilderwerk
10 jaar schildervrij?
Zó pakt u dat aan.
Sigma S2U Allure is dé verf
voor de vakman én voor de
ervaren klusser, de klusser die
alleen genoegen neemt met

het allerbeste resultaat. Dat
begint met de keuze van de
verf. Uiteraard Sigma S2U Allure.
Maar verf bepaalt slechts de
helft van het resultaat. Kennis en
vakmanschap bepalen de andere
helft. Zo moet de conditie van de
te schilderen onderdelen en van
het bestaande verfsysteem goed
zijn, en zijn technisch perfect
voorbewerken en schilderen
cruciaal. Met andere woorden,
de ervaren klusser kiest niet
alleen de verf van de vakman, hij
schildert ook als een vakman.

De conditie van de te
schilderen onderdelen.
Als ervaren klusser moet u
het werk kennen waarmee u
aan de slag gaat. Hieronder de
belangrijkste zaken waarop u
moet letten.
1. Zorg ervoor dat de
houtverbindingen blijvend dicht
zijn. Voorkom kieren en naden.
2. De dorpel heeft een neuslat
die de liggende zijde van het kozijn
beschermt. Bij binnenbeglazing
is geen neuslat nodig.
3. Het hout van de te
schilderen onderdelen heeft
duurzaamheidsklasse 1 of 2.
Ga naar 10jaarschildervrij.nl
voor de complete lijst.
4. Controleer of de beglazingsafdichting zowel binnen als
buiten intact is.
5. Herstel bouwkundige
gebreken. zoals ondeugdelijk
hang- en sluitwerk en scheuren.
Ga naar 10jaarschildervrij.nl
voor de complete lijst.

6. De draaiende delen hebben
voldoende ‘omtrekspeling’
nodig, dat is de ruimte tussen de
draaiende delen en het kozijn.
Ga naar 10jaarschildervrij.nl
voor het complete overzicht.
7. Zorg dat het houtwerk
afgeronde kanten heeft; dat zorgt
voor een goede hechting.
8. Let op de vingerlassen
en de lamineringen; deze
moeten intact zijn.
9. Zorg ervoor dat de loodslabben goed geplaatst zijn.
10. Dat geldt ook voor de
raamdorpelstenen.
11. Er mag geen houtrot
aanwezig zijn.

De conditie van
het verfsysteem.
Schilderen op een slecht
hechtende of te dikke
bestaande laag beperkt de
levensduur aanzienlijk.

3. De oude verflaag dient
minimaal 140 µm dik en
een gesloten geheel te zijn.
4. De kleur van de oude
verflaag dient te vallen in
onderhoudsklasse 1 of 2.

1. De laag waarover u gaat
schilderen, moet minimaal
hechtingsklasse 2 hebben.
2. Om een goede ondergrond te
waarborgen mag de oude verflaag
niet dikker zijn dan 350µ (0,35
mm) en niet ouder dan 25 jaar.

Ga naar 10jaarschildervrij.nl
voor meer informatie.

Professioneel voorbewerken en schilderen.
De ervaren klusser werkt als een echte vakman:
in stappen en op de juiste manier naar een topresultaat.
Dekkend
systeem

Grondverf
bijwerken

Grondverf
geheel

Aflak
geheel

Totale droge
laagdikte geheel

Afwerking

Nieuwe opbouw		

2 x 40 µm

1 x 40 µm

120 µm

Sigma S2U Allure Gloss

Grote beurt

1 x 40 µm

1 x 40 µm

80 µm

Sigma S2U Allure Gloss

40/80 µm

Sigma S2U Allure Gloss

1 x 40 µm

Overschilderbeurt
2 x 40 µm
+ liggende delen		

1 x 40 µm op de 1 x 40 µm
liggende delen

Laagdikte = droge laagdikte.
Gebruik het verfsysteem bestaande uit: Sigma S2U Allure Primer en Sigma S2U Allure Gloss.
TIP: gebruik een laagdiktemeter om te controleren of u de juiste laagdikte aanbrengt.

• Nieuwe opbouw: vanaf kaal
hout drie volledige lagen.
• Grote beurt: kale delen van
het hout een keer gronden en
hierna gehele object een keer
gronden en een keer afschilderen.

• Overschilderbeurt en liggende
delen: kale delen een keer gronden;
gegronde kale delen, liggende
delen en 15 cm van staand werk
een keer geheel gronden en het
gehele object een keer afschilderen.

Professioneel onderhoud.
De ervaren klusser
weet dat goed onderhoud de
levensduur flink verlengt.
1. Controleer al het schilderwerk in het tweede en achtste jaar
en voer herstelwerkzaamheden uit
wanneer dat nodig is.
2. Reinig het schilderwerk
regelmatig, bijvoorbeeld tijdens
het ramen lappen.

Uitzonderingen.
1. Huizen direct aan de kust en
industriële gebieden. De inwerking
van zout en chemicaliën tast de
levensduur van het verfsysteem
aan. Direct aan de kust en in
industriële gebieden heeft
uw schilderwerk een kortere
levensduur.
2. Heldere signaalkleuren
en kleuren met een slechte
kleurechtheid. Niet alle kleuren
zijn even goed bestand tegen
de inwerking van de elementen.
Denk hierbij aan brandweerrood
of signaalgeel.
3. Kleuren in onderhoudsklasse 3.
Ga naar 10jaarschildervrij.nl
voor meer informatie.
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Uw resultaat telt. Sigma.

