Alles van waarde
beschermen en
behouden

Rond 2050 wonen er zo’n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag
naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen.
Onze aarde is niet onuitputtelijk, daarom moeten we slim omgaan
met schaarse grondstoffen.

Zorgen dat
er genoeg
overblijft
voor
iedereen

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die
aansluit op de behoeften van het heden zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”
Brundtland Commissie, 1987

Om te beschermen en te behouden wat voor
de volgende generaties belangrijk is, richt Sigma
Coatings zich op alle facetten van duurzaamheid.
Dus kijken we naar iedere stap in ons productieproces:
van de grondstofwinning tot aan de afvoer van
producten aan het einde van hun levensduur.
Deze levenscyclusbenadering is de kern van ons
duurzaamheidsdenken.

Beschermen
en
verfraaien

Sigma Coatings heeft alles in zich om het milieu te
ontzien en tegelijkertijd de levensduur te verlengen
van alles wat we beschermen.

Onze missie
Als marktleider die iedere dag duizenden klanten
bedient, zijn we ons terdege bewust van onze grote
verantwoordelijkheid om te kiezen voor grondstof
fen die veilig, hernieuwbaar en duurzaam zijn. Alles
wat we doen heeft een impact en het is onze missie
om die impact te verminderen.
Dus moeten we rendement in balans brengen met
een groter goed: de wereld om ons heen. Het is ons
doel om producten en diensten te ontwikkelen die

de levensduur van alles wat we beschermen
verlengt. Zodat huizen, gebouwen, auto’s en
constructies minder vaak vervangen hoeven
worden. Ook kiezen we zoveel mogelijk voor
hernieuwbare grondstoffen en beschermen we
eindige natuurlijke hulpbronnen.
Dat willen we bereiken door mens, rendement
en milieu in balans te brengen.

People / Samenleving

Profit / Rendement

Planet / Milieu

• PPG werkt volgens de hoogste veiligheids
standaarden. Het PPG VG&M (veiligheid,
gezondheid & milieu) management systeem is
certificeerbaar volgens de OSHAS18001 standaard
• Trainings- en scholingsprogramma’s voor
medewerkers en klanten

• Continu verbeteren van technische en esthetische
duurzaamheid van producten
• Optimale prestatie in productverwerking
• ISO 14001 gecertificeerde productie locaties

• Vermindering van CO2 uitstoot met 2% per jaar
• Verminderen van energie intensiteit met 2.5%
per jaar
• Vergroten van aandeel recycling van afval naar
meer dan 50%
• Verminderen van transportkilometers door
efficiënte planning

Een
blijvende
indruk
maken

Met een levenscyclus
analyse (LCA) kunnen van elke
stap in de keten de effecten op mens en
milieu in kaart worden gebracht. Door aan
deze effecten waarden te geven, kunnen
producten of processen met
elkaar vergeleken worden.

De impact van de producten die we gebruiken is
groter dan die van de gebruikte grondstoffen en de
verpakking alleen. Ook technische en esthetische
duurzaamheid, dekkracht, rendement en gemak
van applicatie spelen een belangrijke rol.

Bij Sigma is duurzaamheid een manier van werken.
Bij de ontwikkeling van een product of dienst nemen
we iedere stap onder de loep. En we zorgen ervoor
dat de lange termijn invloed op mens en milieu zo
positief mogelijk is. Het is gezond verstand om
minder grondstoffen te gebruiken in het productie
proces, maar dat mag nooit ten koste gaan van de
kwaliteit. Daarom evalueren we voortdurend het
ontwikkelingsproces van onze coatings en maken we
hoogwaardige producten die exact zijn toegesneden
op hun taak. Zo krijgt iedere ondergrond de best
mogelijk bescherming, verlengen we de onderhoudsintervallen en verminderen we het gebruik van
vluchtige stoffen. Met als resultaat steeds meer
gebruik van duurzame grondstoffen, efficiëntere

productie, minder transportkilometers en de
ontwikkeling van recyclebare verpakkingen en
producten. Op die manier voldoen we aan de wensen
van onze klanten en aan de wereldwijde noodzaak
tot verduurzaming.
Bij iedere productontwikkeling maken we middels
een levenscyclus analyse inzichtelijk wat de
inbreng is van grondstoffen, productieproces,
energieverbruik, de producteigenschappen in
de gebruiksfase en in de afvalfase.
Effecten die gemeten worden in een levenscyclus
analyse zijn bijvoorbeeld CO2 uitstoot, vervuiling
van lucht en water en uitputting van grondstoffen.
Uitgebreidere informatie vindt u op onze website
www.sigma.be.

Van ons
naar u

Om werkelijk te verduurzamen, concentreren we
ons op twee kerngebieden: het verbeteren van ons
productieproces en het vereenvoudigen van duurzaam
werken voor onze klanten. Deze dubbele aanpak
levert concreet voordeel op voor onze klanten,
onze bedrijfsvoering en het milieu.
Transport: 20% reductie in CO2 uitstoot
Door efficiënt te plannen en vrachten waar
mogelijk te bundelen, minimaliseren we het
aantal gereden kilometers. Dankzij een gedegen
wagenpark beheer slagen we erin de CO2 uitstoot
van ons wagenpark in 5 jaar met 20% te
verminderen.
Minder grondstof en restmateriaal in
verpakkingen
Samen met onze toeleveranciers zoeken we
voortdurend naar grondstof besparende verpak
kingen. Onze innovatieve ‘Pouch’ is daarvan een
goed voorbeeld. Door onze kleurpasta’s in deze
flexibele zak uit te leveren in plaats van in een blik
besparen we fors op grondstoffen en verminderen
we het restmateriaal in de verpakking van 8% naar
ongeveer 3%!

Meer recyclen, minder afval
Jaar na jaar streven we naar vermindering van
afval in ons productieproces en werken we aan
een hoger recyclepercentage. Dit doen we samen
met ketenpartners. Ook onderzoeken we continu
hergebruikmogelijkheden van afval.
Overal ISO gecertificeerde productie
Alle productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd:
we werken volgens de hoogste kwaliteits- en
milieustandaarden. Veiligheid staat daarbij voorop:
verminderen van ongevallen waar onze producten
worden geproduceerd, verkocht en gebruikt is een
continue prioriteit.

Samen
duurzame
keuzes
maken

Duurzaamheid is een complexe materie.
Dus zetten we ons in om het u makkelijker te
maken te voldoen aan duurzaamheidscriteria
en aan de wet- en regelgeving.
Advies en opleiding
Door het delen in onze kennis en door het geven
van advies, informatie en bewijsvoering helpen
we u greep te krijgen op duurzaamheid en op de
keuzes die u kunt maken om hieraan een bijdrage
te leveren.

belangrijke rol. Niet toevallig maken ook deze
componenten onderdeel uit van onze duurzame
benadering. Met gerichte kleuradviezen en speciale
producten die voldoen aan de hoge eisen en
specifieke wensen van opdrachtgevers levert Sigma
een bijdrage aan een duurzamere samenleving.

Duurzaamheid van een product in één oogopslag
Om op eenvoudige wijze inzicht te geven wat
een product duurzaam maakt, is de Product
Sustainability Indicator ontwikkeld.
Dit geeft in een oogopslag inzicht in de impact
van een product op mens, milieu én kwaliteit.
Inderdaad: people, planet en profit.

BREEAM en LEED
De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in
hoog tempo op: steeds vaker komt de vraag of
onze producten voldoen aan de criteria gebouwen
labels als Breeam en Leed. De benodigde
bewijsvoering is eenvoudig op te vragen via ons
Technisch Centrum.

SigmaCare
In specifieke marktsegmenten als corporaties, zorg
en onderwijs spelen zaken als leefbaarheid van een
wijk, kleurgebruik en een gezond binnenklimaat een

Ecolabel producten
Diverse producten uit ons assortiment zijn Ecolabel
gecertificeerd. Deze producten voldoen aan de
Europese duurzaamheidscriteria.

EcoCollect: Recycling makkelijk gemaakt
Ook hebben we geïnvesteerd in een afval
ophaalsysteem waarmee het storten van afval en
verpakkingen wordt tegengegaan en recyclen wordt
vereenvoudigd. Door het aanbieden van een
betaalbaar en gemakkelijk alternatief voor de
traditionele afvalverwerking en door alternatieve
mogelijkheden aan te dragen, maken we duurzaam
werken voor iedere klant bereikbaar.
Wenst u graag meer informatie over hoe ook
u duurzame keuzes kunt maken? Neem dan
vrijblijvend contact met ons op. Zodat we samen
alles van waarde kunnen beschermen én behouden.

Kijk voor meer informatie op www.sigma.be
of kom langs bij één van de Sigma verkooppunten
of contacteer ons via Customer Service op
011 27 87 11.

Sigma Coatings. Voor alles van waarde.
Sigma staat waar u voor staat. Dat kan een prachtig afgerond project zijn, kostenefficiënt onderhoud,
esthetisch én functioneel kleuradvies, maar evengoed een strak gelakte voordeur. Dus luisteren en leren
we, en werken we met u samen aan superieure producten en diensten, die u helpen het beste te halen
uit uzelf. U kunt iedere dag terecht bij onze verkooppunten en bij onze professionele adviseurs, of het
nu gaat om een technische vraag, kleur- of materiaaladvies, assistentie op de bouwplaats of informatie
over duurzaam onderhoud. Dus als u kiest voor Sigma, verzekert u zich van het best mogelijke resultaat.
Keer op keer.

Genkersteenweg 311 B 3500 Hasselt
T 011 27 87 01
F 011 27 87 00
E info@sigma.be
www.sigma.be
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