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VOORDELEN
SIGMA STAINAWAY MATT

Hardnekkige vlekken bestrijd je met dezelfde
hardnekkigheid. Vertrouw op Sigma StainAway.
Dat isoleert vocht-, roet-, nicotinevlekken en
andere aanslag in één beweging en zorgt ervoor
dat ze nooit meer terugkomen dankzij de
Stain Blocking Technology.

• Isoleert vlekken en zorgt dat ze nooit meer
terug komen (dankzij de Stain Blocking
Technology)
• Te gebruiken bij vocht-, roet- en nicotinevlekken
• Zeer goede dekking
• Egaal mat eindresultaat
• Geurarm

Hardnekkige vlekken, hoe krijg je die weg?
Vocht, roet en nicotine geven hardnekkige vlekken
op je muur of plafond. Niemand kijkt daar graag
tegenaan. Eroverheen schilderen met een gewone
muurverf werkt niet: je zult de plekken blijven zien.
Sigma StainAway isoleert vlekken permanent
Met Sigma StainAway worden vlekken permanent
geïsoleerd dankzij de Stain Blocking Technology.
Deze technologie zorgt ervoor dat vlekken niet naar
het oppervlak doordringen en dus onzichtbaar
worden. In de meeste gevallen is één laag
voldoende om de meest voorkomende vlekken
voor altijd te laten verdwijnen.

• Verkrijgbaar in alle (lichte) kleuren
• Gemakkelijk verwerkbaar

Waterkringen

Ook op uw gekleurde muur/plafond kunt u vlekken
laten verdwijnen met Sigma StainAway. Dit product
is namelijk verkrijgbaar in alle lichte kleuren.

Roetaanslag

Toch liever een donkere kleur op de muur?
Sigma StainAway is overschilderbaar met elke
andere Sigma muurverf.

Stain Blocking Technology

Stappenplan

Muurverf X

Standaard muurverf
Bij een standaard muurverf trekken vocht-, roet-, nicotineen andere vlekken door de verflaag en worden zo weer
zichtbaar.

Sigma StainAway
De Stain Blocking Technology zorgt voor kruislingse
polymeer verbindingen in de verflaag waardoor vlekken
permanent geïsoleerd raken en niet naar het oppervlak
kunnen doordringen.

Voorbehandeling
• Nicotine- en roetaanslag en andere vervuilingen zo
goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend
schoonmaakmiddel.
• Ingetrokken koffie- en watervlekken droog afborstelen.
• Indien van toepassing, loszittende verflagen
verwijderen en waar nodig de ondergrond repareren
en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
• Nieuwe (onbehandelde) ondergronden en kale en/of
gerepareerde delen voorstrijken met Sigmafix
Universal, verdund met 4 volumedelen leidingwater.

Verfsysteem voor de meest voorkomende vlekken
Nieuwe (onbehandelde) ondergronden
• Het geheel afwerken met twee lagen
Sigma StainAway Matt.
Bestaande (al eerder geschilderde) ondergronden
• Kale en/of gerepareerde delen bijwerken
met een laag Sigma StainAway Matt.
• Het geheel afwerken met een laag Sigma
StainAway Matt.
Verfsysteem voor ondergronden die zwaar
vervuild zijn
• Bekijk het kenmerkenblad op www.sigma.nl of
neem contact met ons op voor het juiste advies
op (0297) 54 12 34.

Op zoek naar het beste advies voor de juiste verfklus?
Ga naar onze schilderkluswijzer op www.sigma.nl/particulier/
schilderkluswijzer, en laat u adviseren door middel van 6 eenvoudige
stappen, voor advies van het beste product bij de juiste klus voor
doe-het-zelvers (met bijna 250 verschillende schilderklussen!).
Sigma Coatings biedt professionele schilders heel veel adviestools,
trainingen en DemoDoe’s. Daarnaast heeft Sigma als doel om ook voor
100% klaar te staan om de doe-het-zelver (consument) optimaal te
adviseren. Dit zijn vaak ervaren klussers, die soms even wat extra hulp
kunnen gebruiken.
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