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Sigmatex Superlatex Matt
Hoogwaardige, universele, watergedragen, oplosmiddelvrije
muurverf.

Voornaamste kenmerken

• Zeer gemakkelijk verwerkbaar
• Hoogwaardig eindresultaat
• Oplosmiddel- en emissievrij
• Binnen en buiten toepasbaar
• Alle kleuren leverbaar in verpakking 1, 2,5, 5 en 10 liter
• Waterdampdoorlaatbaar
• Vergeelt niet

Kleuren en glans
• In alle kleuren mengbaar
• Verkrijgbaar in mat

Sigmacryl Universal Matt
Watergedragen muurverf voor binnen.

Voornaamste kenmerken

• Mooi eindresultaat
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Oplosmiddel- en emissievrij
• Eenvoudig bij te werken
• Alle kleuren leverbaar in verpakking 1, 2,5, 5 en 10 liter
• Waterdampdoorlatend
• Vergeelt niet

Kleuren en glans
• In alle kleuren mengbaar
• Verkrijgbaar in mat

Binnenmuur schilderen.
Stap 1: Afdekken en afplakken
Leg stucloper (of een stuk karton) ter bescherming op de grond.
Plak alles wat je niet wilt schilderen af met tape.
Stap 2: Ontvetten
Een bestaande ondergrond is vrijwel altijd vuil of vettig. Om een nieuwe
verflaag goed te laten hechten, is het belangrijk de ondergrond eerst
te reinigen.
Stap 3: Zuigende ondergrond?
Een muur kan zuigend zijn. Dit betekent dat de ondergrond eenvoudig vocht
opneemt. Je kunt je ondergrond gemakkelijk vooraf testen. Maak de muur
nat met een spons of plantenspuit en kijk wat er gebeurt:
1.	Het water trekt niet in de ondergrond en droogt langzaam op;
de ondergrond vertoont geen zuiging.
2.	Het water trekt langzaam in de ondergrond; de ondergrond is licht tot
matig zuigend.
3.	Het water trekt vrijwel onmiddellijk in de ondergrond; de ondergrond is
sterk zuigend.
Wij adviseren om Sigma WallPrim te gebruiken indien je te maken hebt
met een zuigende ondergrond.
Stap 4: Schilderen
1.	Verdeel de muur in denkbeeldige stukken van ca. 1m² en werk van
boven naar beneden.
2.	Start bij de grootste lichtbron (raam) en schilder daar vandaan.
3.	Schilder eerst de randen met een kwast en daarna met een klein rolletje
vanwege de goede dekking en dezelfde structuur. Rol niet te ver vooruit
zodat je ‘nat in nat’ blijft schilderen.
4.	Breng de verf met de roller ruim en gelijkmatig aan in de eerste strook
van 1m² en verdeel deze d.m.v. kruisen.
5.	Rol vervolgens af in één richting van beneden naar boven.
6.	Schilder nu de volgende m² op dezelfde manier en werk deze vlot in
het net geschilderde vlak. Overlap hierbij het vorige vlak met ongeveer
de breedte van een roller.
7.	Herhaal deze handelingen tot de andere kant van de muur is bereikt.
8.	Breng indien nodig nog een tweede laag aan op dezelfde wijze.
Stap 5: Afwerken
Verwijder na het schilderen de tape als de verf nog nat is. Hierdoor zal je
minder snel beschadigingen krijgen.
Stap 6: Opruimen
Heb je de roller en/of kwast de volgende dag nog nodig? Wikkel ze dan
in folie of plastic en knoop of plak dit goed dicht. Helemaal klaar met
schilderen? Laat de roller en/of kwast dan indrogen voordat je deze weggooit.
Voor meer informatie zie www.sigma.nl/particulier/schilderkluswijzer

