Verfborstel
overzicht

DE ANDERE HELFT VAN UW WERK

Verfborstel overzicht
Naam

Sigma product
Afmeting

Exclusive serie
7000 - 7050 - 7070

Exclusive serie
7700 - 7750 - 7770

Patentpunt mt 8 t/m 24
Plat mt 1” t/m 3”
Ovaal mt 35 t/m 50

Patentpunt mt 10 t/m 20
Plat mt 1” t/m 2½”
ovaal mt 35 t/m 45

Classic ser
7500 - 755

Patentpunt mt 8 t/
Plat mt 1” t/m 3

Oplosmiddelhoudende lakken

Sigma Tigron, Sigma Amarol, Sigma Amarol
Rapid Primer, Sigma Empire, Sigmetal

Watergedragen lakken

Sigma Tigron Aqua, Sigma Torno

Vernissen oplosmiddelhoudend
Sigmavar Yacht, Sigmavar

Vernissen watergedragen
Sigmavar WS

Beitsen oplosmiddelhoudend
Sigmalife VS-X, Sigmalife DS-X

Beitsen watergedragen

Sigmalife DS Acryl, Sigmalife DS Acryl Opaque

Voorstrijkmiddelen

Sigmafix Universal, Sigma Siloxan,
Sigma Unigrund S

Muurverven – Gevelverven

Exclusive: serie 7000 - 7050 - 7070

Exclusive serie: 7700 - 7750 - 7770

Classic: serie 7510

Voor het appliqueren van oplosmiddelhoudende lakken

Speciaal ontwikkeld voor applicatie van watergedragen verven.

Speciaal ontwikkeld voor de ve

adviseren wij onze traditionele ProGold verfborstel. Deze

Deze serie bestaat uit een mix van gemodificeerde polyestervezels

vernissen, lakken en beitsen. D

verfborstel is vervaardigd met driedubbel gekookt chinees

die tot stand komen door een uniek productieproces. Hierdoor is de

een mengeling van synthetisch

varkenshaar (Chungking 90% tops). De allerbeste kwaliteit

vezel zeer zacht en heeft hij een veerkracht die te vergelijken is met

haar. De verfborstels hebben e

Chinees varkenshaar. De haren zijn bol op de bles gezet en

dat van varkenshaar. De specifieke ronde solide vezel is voorzien van

en neigen qua verwerkingseig

handmatig in een “voorbesleten” stand gevormd waardoor

een zeer fijne zachte bles. De verfborstel heeft door de unieke mix

verfborstels. De zachte bovenk

U er onmiddellijk mee kunt aflakken. De uitgekiende

van conische en cilindrische vezels een goed verfopname vermogen.

eindresultaat.

haarlengte in combinatie met de touwwoeling zorgt voor

Ook na herhaaldelijk gebruik blijft hij mooi in vorm en is bovendien

de juiste flexibiliteit en geeft voldoende weerstand bij het

eenvoudig te reinigen met water. Bij het bewaren in water raden wij

besnijden.

aan de borstel hangend te bewaren.

Classic serie: 7500 - 7550

Standaard serie: 6

Deze verfborstel is vervaardigd uit zwart Chinees varkenshaar

Deze verfborstel is vervaardigd

(Hankow). Deze haarsoort wordt gekenmerkt door een zeer

(Hankow) met een volle kunsts

groot verfopname- en afgifte vermogen en is zeer geschikt voor

gekenmerkt door een zeer groo

het verwerken van oplosmiddelhoudende grond- en lakverven.

vermogen en is geschikt voor h

houdende grond- en lakverven

rie
50

/m 20
3”

Classic serie
7510 - 7560

Standaard serie
6080 - 6300 - 6310

Blokwitter
series 7900

Blokwitter
series 6240

Radiatorborstel
series 6950

Patentpunt mt 8 t/m 20
Plat mt 1” t/m 2½”

Rond mt 6 t/m 20
Plat mt ¾” t/m 3”

Mt 3 x 12 en 4 x 14

Mt 3 x 10, 3 x 12 en 4 x 14

Mt 1” t/m 3”

Penseel
series 6010-6020
series 7790 (water)

Recht mt 4 t/m 24
Gebogen mt 14, 16, 20 en 24

Legenda
Patentpunt verfborstel
Ovale verfborstel
Platte verfborstel
3 = Aanbevolen, 2 = Zeer Goed, 1 = Goed

- 7560

Exclusive: Blokwitter

Radiatorborstel

erwerking van “watergedragen”

Deze blokwitter is vervaardigd uit Chinees varkens-

De radiatorborstel is vervaardigd uit zuiver wit Chinees varkens-

De verfborstel is vervaardigd uit

haar (Hankow). Voor het verwerken van alle muurver-

haar*. Te gebruiken voor zowel lak- als muurverven. Specifiek

he vezels met Chinees varkens-

ven en dun vloeibare voorstrijkmiddelen.

geschikt voor het schilderen van moeilijk bereikbare plaatsen.

een hoog verfopname vermogen

* of synthetische vezels voor watergedragen verven.

genschap naar de traditionele

kant zorgt voor een streeploos

6080 - 6300 - 6310

Classic: Blokwitter

Lyonse Penseel

d uit Chinees varkenshaar

Deze blokwitter is vervaardigd uit wit Chinees

De penselen zijn vervaardigd uit wit Chinees varkenshaar*

stof steel. Deze haarsoort wordt

varkenshaar (Hankow). Voor het verwerken van alle

geschikt voor het verwerken van lakverven op moeilijk

ot verfopname- en afgifte

muurverven en dun vloeibare voorstrijkmiddelen.

bereikbare plekken en voor nauwkeurig werk.

het verwerken van oplosmiddel-

n.

* of een mix van synthetische vezels voor watergedragen verven.
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