Wand- en plafondafwerking
Sfeervolle bescherming

Sfeervolle bescherming
Mooi afgewerkte wanden en plafonds

Er zijn sterke, gemakkelijk verwerkbare

zijn een lust voor het oog. Ze beslaan

producten voor reparatie en egalisatie,

veel vierkante meters en zijn daarom

muurverven voor vrijwel elke toepassing

al snel sfeerbepalend. In ruimtes die

en talloze decoratieve afwerkingen.

intensief gebruikt worden is naast

Daarnaast zijn er gespecialiseerde

verfraaiing, bescherming van het

producten voor bijzondere toepassingen.

hoogste belang. Sigma heeft voor de

Het gehele assortiment voldoet aan de

voorbehandeling en afwerking van

verschillende eisen die aan woon- en

minerale ondergronden binnen een

leefkwaliteit worden gesteld.

zeer breed assortiment.

Een goed begin is het halve werk. Voor het mooiste resultaat is de juiste voorbehandeling essentieel.
Onregelmatige of beschadigde ondergronden moeten worden gerepareerd en bij (onregelmatig) zuigende
wanden of plafonds is voorstrijken het advies. Pas dan wordt een muurverf of een ander afwerkingsysteem
aangebracht. Met ondergronden voorbehandeld met een van de uitstekende producten van Sigma bereikt
u snel een fraai en duurzaam eindresultaat.

Voorbehandeling

Voorbehandeling

Voorbehandeling
Reparatie en egalisatie

Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij
Gebruik voor het repareren en egaliseren van minerale ondergronden Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij. Voor zowel
fijne als grove reparaties (de laatste in combinatie met handgips) is Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij het juiste
materiaal. Het is geschikt voor vele toepassingen zoals het egaliseren van nieuwe ondergronden in de prefab
bouw, het gladpleisteren van gietgallen en stortnaden, het vullen van naden, het behang- en schilderklaar maken
van wanden, etc. Na voorbehandeling met Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij kunnen wanden en plafonds uitstekend
afgewerkt worden met dispersieverven of sierpleisters.

Kenmerken
• Hoog vullend vermogen
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Geschikt voor zowel fijne als grove reparaties
(laatste in combinatie met handgips)

Sigma Egalisatiepleister
Kalkvrij
Indicatie verbruik/rendement

2 kg/m2 per mm

Droog na*

Ca. 24 uur

Kenmerkenblad

8185NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Tip: Bij reparatie van grotere vlakken, gebruik
voor het aanbrengen een ProGold plakspaan,
en voor het gladstrijken een ProGold spackmes.
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Voorbehandeling

Sigmafix Universal

Voorstrijkmiddelen

Zuigende of onregelmatig zuigende ondergronden strijkt u eerst voor met Sigmafix Universal, voordat u een muurverf of
ander afwerkingssysteem aanbrengt. Door voor te strijken met Sigmafix Universal wordt glans- en kleurbontheid voorkomen.
Sigmafix Universal kan ook gebruikt worden voor het fixeren van poederende restanten op poreuze ondergronden. Sigmafix
Universal is zowel binnen als buiten toe te passen.

Kenmerken
• Heft de zuiging op van minerale ondergronden
• Voorkomt glans- en kleurbontheid
• Op basis van acrylaatdispersie

Sigmafix Universal
Indicatie verbruik/rendement

8 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 6 uur

Kenmerkenblad

4370NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigma MV Primer
Minerale ondergronden die licht zuigen, kunnen voorgestreken worden met Sigma MV Primer. Omdat dit watergedragen voorstrijkmiddel gepigmenteerd is, kan bij systemen in wit of lichte kleuren worden volstaan met een afwerking van één laag muurverf.

Kenmerken
• Voor licht zuigende minerale ondergronden

Tip:

• Gepigmenteerd

voorstrijkmiddelen een

Gebruik bij deze

ProGold Microfiber verfrol.

• Soepele verwerking

Sigma MV Primer
Indicatie verbruik/rendement

7 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 6 uur

Kenmerkenblad

4019NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Gladde muurverven
Een ruimte krijgt extra klasse door strakke, glad afgewerkte wanden en plafonds. Sigma heeft een breed assortiment gladde
muurverven beschikbaar. Bij gladde muurverven zijn verschillende aspecten van belang zoals schrobklasse, reinigbaarheid, witheid, dekking en efficiency. Ook esthetische aspecten als kleur, glansgraad en egale dekking zijn van belang om de allermooiste
wanden te realiseren. Al deze eigenschappen zijn samengebracht in een uitgebreid assortiment gladde muurverven.
Om makkelijk tot de juiste keuze te komen voor elk project heeft Sigma een indeling gemaakt in vier logische en zich duidelijk
onderscheidende productgroepen:
Sigmapearl - een collectie van zeer hoogwaardige muurverven waar esthetiek, duurzaamheid en reinigbaarheid kenmerkend zijn
Sigmatex

- een klasse apart op gebied van verwerking en geschikt op elke ondergrond zowel binnen als buiten

Sigmacryl

- producten met primair een mooi esthetisch eindresultaat

Sigmatin

- een product waarbij de nadruk ligt op een soepele verwerking

Fotografie Hans Morren vof iov Kon. Ahrend NV.

Voor meer informatie kijkt u op de volgende pagina’s of vraag er naar bij uw Sigma adviseur op het Sigma verkooppunt.
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Gladde muurverven
Hoogwaardig esthetisch

Sigmapearl Clean Matt
Door een reinigbare matte muurverf te ontwikkelen beantwoordt Sigma aan de meest hoge eisen binnen de markt van
gladde muurverven. Sigmapearl Clean Matt is een hoogwaardige, esthetische en reinigbare matte muurverf die na reinigen
haar egale matte uitstraling behoudt.

Sigmapearl Cleaner
Sigmapearl Cleaner is een reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen van Sigmapearl Cleaner Matt. Het verwijderd
eenvoudig hardnekkige verontreinigingen zoals van koffie, wijn en ketchup.

Kenmerken

Sigmapearl Clean
Matt

• Uitstekend reinigbaar

Indicatie verbruik/rendement

7-9 m2/l

• Glanst niet op

Overschilderbaar na*

Ca. 6 uur

• Behoudt egale uitstraling

Kenmerkenblad

4003NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmapearl Shield 2K Satin
Sigmapearl Shield 2K Satin is een zeer hoogwaardige tweecomponenten muurverf voor binnen op basis van epoxy.
De muurverf is extreem kras-, slag- en stootvast, en bestand tegen mechanische belasting. Door deze slijtvaste eigenschappen
en de zeer goede reinigbaarheid is Sigmapearl Shield 2K Satin uitermate geschikt voor afwerking van zwaar belaste ruimtes
in bijvoorbeeld de zorgsector, politiecellen en het onderwijs. De afwerking geeft door het expressieve kleurkarakter elke
ruimte een prettige sfeer om in te verblijven.

Kenmerken

Sigmapearl Shield 2K
Satin

• Op basis van epoxy

Glansgraad

Zijdeglans

• Zeer goede slijtvastheid

Indicatie verbruik/rendement

6-7 m2/l

• Zeer goed reinigbaar

Overschilderbaar na*

Zie kenmerkenblad

Kenmerkenblad

4005NL

• Leverbaar in diverse expressieve
kleuren

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Gladde muurverven
Hoogwaardig esthetisch

Sigmapearl Protect Semi-Gloss
Deze zeer hoogwaardige, watergedragen muurverf is bijzonder geschikt als afwerking in het Sigma Wanddecoratie Systeem.
De muurverf is opmerkelijk goed decontamineerbaar en desinfecteerbaar en geeft bovendien een uitstekend esthetisch eindresultaat.
Daarom wordt het product vaak toegepast in ziekenhuizen. De muurverf is halfglanzend en leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren.

Kenmerken

Sigmapearl Protect
Semi-Gloss

• Zeer goed desinfecteerbaar

Glansgraad

Halfglans

• Uitstekend reinigbaar

Indicatie verbruik/rendement

6-8 m2/l

• Geringe vuilaanhechting

Overschilderbaar na*

Ca. 4 uur

Kenmerkenblad

4004NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

De Sigmapearl producten Clean Matt, Shield 2K Satin en Protect Semi-Gloss zijn uitstekend geschikt om toe te passen op het
Sigma Wanddecoratie Systeem. Kijk voor meer informatie op pagina 22 en 23

Sigmapearl Supermatt
Deze muurverf is ideaal voor een supermatte afwerking van plafonds en wanden. Het product heeft een krijtachtig uiterlijk,
dekt uitstekend en heeft een heldere witheid. Het wordt vaak gebruikt om oneffenheden in de ondergrond te camoufleren.
Sigmapearl Supermatt is leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren.

Kenmerken

Sigmapearl Supermatt

• Krijtachtig uiterlijk

Glansgraad

Supermat

• Uitstekende dekking

Indicatie verbruik/rendement

7-8 m2/l

• Gemakkelijke verwerking

Overschilderbaar na*

Ca. 5 uur

Kenmerkenblad

4002NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Gladde muurverven

Sigmatex Superlatex
De watergedragen muurverven van de Sigmatex-lijn zijn hoogwaardige, universeel toepasbare producten. De muurverven

Universeel

zijn gemakkelijk verwerkbaar en schrobvast. Vanwege de goede schrobvastheid zijn de producten uitermate geschikt
als afwerking van glasweefselsystemen in de verzorgings- en utiliteitssector. De Sigmatex Superlatex muurverven zijn
zowel binnen als buiten toe te passen en geven altijd en overal een mooi resultaat. Daarbij is Sigmatex Superlatex Matt
de ideale grondlaag voor het decoratieve Sigmulto assortiment (zie pagina 14). Sigmatex Superlatex producten is leverbaar
in wit en vrijwel alle kleuren.

Het gehele Sigmatex assortiment kan uitstekend gebruikt worden in het
Sigma Wanddecoratie Systeem. Kijk voor meer informatie op pagina 22 en 23

Het volledige assortiment

Kenmerken

Sigmatex Superlatex Matt

• Hoogwaardig

Sigmatex Superlatex Satin

• Universeel toepasbaar

Sigmatex Superlatex Semi-Gloss

• Schrobklasse 1

Sigmatex Superlatex
Matt

Sigmatex Superlatex
Satin

Sigmatex Superlatex
Semi-Gloss

Glansgraad

Mat

Zijdeglans

Halfglans

Indicatie verbruik/rendement

7-10 m2/l

7-9 m2/l

7-9 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 4 uur

Ca. 4 uur

Ca. 4 uur

Kenmerkenblad

4014NL

4015NL

4016NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Gladde muurverven

Sigmacryl Universal Matt
Sigmacryl Universal Matt is een matte muurverf voor binnen. Deze muurverf is glad van structuur en heeft

Esthetisch

uitstekende verwerkingseigenschappen. Sigmacryl Universal Matt vloeit goed en geeft een fraai mat eindresultaat.
Leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren.

Kenmerken
• Fraai mat eindresultaat
• Gemakkelijke verwerking
• Geurarm

Sigmacryl Universal
Matt
Glansgraad

Mat

Indicatie verbruik/rendement

7-10 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 4 uur

Kenmerkenblad

3720NL
* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Gladde muurverven

Sigmacryl Decq Matt
Sigmacryl Decq Matt is een hoogdekkende, matte muurverf die uitstekend dekt en egaal droogt.

Esthetisch

Zeer geschikt voor het schilderen van grote oppervlakken.

Kenmerken
• Hoogdekkend
• Esthetisch
• Gemakkelijke verwerking

Sigmacryl Decq
Matt
Glansgraad

Mat

Indicatie verbruik/rendement

6-7 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 5 uur

Kenmerkenblad

4001NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmacryl Spray Matt
Verspuitbare muurverf die minimale overspray combineert met een perfect dekkend eindresultaat.
Geschikt voor alle gangbare spuitapparatuur.

Kenmerken
• Minimale overspray
• Geschikt voor alle gangbare spuitapparatuur
• Narollen overbodig

Tip:

Gebruik voor

het beste eindresultaat
bij gladde muurverven
Sigmacryl Spray
Matt

Glansgraad

Mat

Indicatie verbruik/rendement

6-7 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 6 uur

Kenmerkenblad

3198NL

een ProGold Tex verfrol.

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Gladde muurverven
Makkelijk verwerkbaar

Sigmatin DGL Matt
Sigmatin DGL Matt is een watergedragen muurverf voor binnen. Verwerkt soepel, dekt goed en geeft muren een
frisse aanblik.

Kenmerken
• Makkelijk verwerkbaar
• Oplosmiddel- en emissievrij
• Geurarm

Sigmatin DGL
Matt
Glansgraad

Mat

Indicatie verbruik/rendement

7-9 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 5 uur

Kenmerkenblad

9366NL
* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Decoratieve muurverven
Voor decoratieve afwerkingen heeft Sigma sinds jaar en dag verschillende hoogwaardige producten. Voor ruimten waarin licht,
structuur en vorm een rol spelen zijn talloze effecten mogelijk.
Zo krijgen wanden een eigen karakter. Met een ruime keus uit structuurmuurverven, decoratieve interieurverven en sierpleisters
kunnen speciale wensen en ideeën voor vertrekken gerealiseerd worden.
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Decoratieve muurverven

Sigmulto systemen
De producten uit het Sigmulto assortiment staan voor hoogwaardige decoratieve wandafwerking. Wilt u voor uw klant een
sfeer neerzetten die verder gaat dan kleur alleen, dan biedt Sigmulto talloze mogelijkheden. Variatie is het sleutelwoord.

Creatief

Door accenten aan te brengen of grote vlakken karakter te geven, wordt de sfeer in ruimtes persoonlijk en uniek.
Door te spelen met contrasten in licht en structuur creëert u wanden die uitblinken in kwaliteit, duurzaamheid en originaliteit.
Sigmulto producten zijn kras- en stootvast, schrobvast, goed reinigbaar en eindeloos veelkleurig. Dit maakt Sigmulto
ideaal voor professionele gebruikers die hoogwaardige technische kwaliteit willen combineren met kleurrijke creatieve
mogelijkheden.

Multicolour

Metallic effect

Een bijzonder karakter heeft bijvoorbeeld Sigmulto

Spelend met reflectie levert Sigmulto Metallic Satin

Aquasphere Matt. Deze innovatieve Multicolour

schitterende resultaten. Deze metallic interieurverf is

muurverf is opgebouwd uit een aankleurbare basis

perfect toe te passen als accent. Een muur of een

met bolletjes verf in verschillende kleurstellingen.

onderdeel van een ruimte afgewerkt met één van

Afhankelijk van applicatiewijze ontstaat een karakteris-

de 36 kleuren geeft een uniek lichtspel. De Shades

tiek spat- of veegeffect. Grote oppervlakten krijgen

of White and Grey kleurenwaaier toont dat

karakter als ze worden voorzien met een van de

metallics gecombineerd met andere kleuren prachtige

81 fraaie dessins.

resultaten geven.

Expressief

Stucco effect

Een andere expressieve uitstraling wordt verkregen met

Met de decoratieve pleister Sigmulto Stucco, die door

Sigmulto Expression Matt. Door figuratie met flappen-

spaanapplicatie aangebracht wordt, bereikt u een

rol, natuurspons, zeemlap, kam, spatel of folie kunnen

variëteit aan sprekende marmer of stucco effecten.

talloze effecten verkregen worden in vrijwel elke

Om deze pleister te beschermen is de eiglanzende

gewenste tint.

Sigmulto Stucco Finish ontwikkeld.

Velours effect
Voor een fluweelzachte afwerking is er Sigmulto Effino
Supermatt. Deze supermatte muurverf geeft door zijn
schaduwwerking en fluwelen uitstraling een subtiel
maar rijk karakter. Met een keuze uit maar liefst 108
kleuren maakt u elke ruimte representatief.
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Sigmulto Aquasphere Matt en Sigmulto
Metallic Satin kunnen uitstekend gebruikt
worden in het Sigma Wanddecoratie Systeem.
Kijk voor meer informatie op pagina 22 en 23.

Decoratieve muurverven
Creatief

Het volledige assortiment

Kenmerken

Sigmulto Aquasphere Matt

• Eindeloze variatie in decoratieve effecten

Sigmulto Effino Supermatt

• Duurzaam

Sigmulto Expression Matt

• Kras- en stootvast

Sigmulto Metallic Satin

• Schrobvast

Sigmulto Stucco

• Goed reinigbaar

Sigmulto Stucco Finish

Vraag voor uitgebreide informatie naar de losse Sigmulto leaflets
Sigmulto
Aquasphere Matt

Sigmulto Effino
Supermatt

Sigmulto
Expression Mat

Sigmulto Metallic
Satin

Sigmulto Stucco

Glansgraad

Mat

Supermat

Mat

Zijdeglans

Indicatie verbruik/rendement

300 g/m2

Ca.6 m²/l

Min. 120 ml/m²

10-12 m²/l

15-25 m²/l

Overschilderbaar na*

Ca. 16 uur

Ca. 4 uur

Ca. 48 uur

Ca. 4 uur

Ca. 6 uur

Kenmerkenblad

4479NL

4478NL

9473NL

4477NL

Afhankelijk van
toepassing

4476NL

Sigmulto Stucco
Finish
Eiglans

4471NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Decoratieve muurverven

Sigma Kwarts Matt
Voor een matte afwerking met een grofkorrelige structuur is er Sigma Kwarts Matt. Dit product geeft een fraaie afwerking

Structuur

aan beton, cellenbeton, metselwerk, gipselementen, gipskartonplaten en goed hechtende oude verflagen. Het product leent
zich eveneens optimaal als grondlaag voor sierpleisters. Door de hoge graad van slijt- en stootvastheid zijn binnenmuren na
behandeling met Sigma Kwarts Matt goed wasbaar en nat schrobbaar. Deze muurverf is gemakkelijk te verwerken.

Kenmerken

Sigma Kwarts Matt

• Grofkorrelige structuur

Glansgraad

Mat

• Slijt- en stootvast

Indicatie verbruik/rendement

350 ml/m2

• Wasbaar en nat schrobbaar

Overschilderbaar na*

Ca. 16 uur

Kenmerkenblad

6448NL

• Gemakkelijke verwerking

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmawall RF Matt
Voor het op decoratieve wijze afwerken van wanden en plafonds is deze matte muurverf met rauhfaserstructuur een
goede keuze. Eén bewerking is voldoende voor een fraai eindresultaat. Sigmawall RF Matt is zeer geschikt voor gestukadoorde
wanden en plafonds, gladde betonoppervlakken, blauwpleisterwerk, gipspanelen en andere vlakke ondergronden.

Kenmerken

Sigmawall RF Matt

• Rauhfaserstructuur

Glansgraad

Mat

• In één bewerking gereed

Indicatie verbruik/rendement

1,3-1,6 m2/l

Overschilderbaar na*

nvt

Kenmerkenblad

7973NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Tip: Voor het beste eindresultaat brengt u
structuurverf aan met een ProGold Proflor verfrol,
en rolt u na met een ProGold Structuur verfrol.
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Decoratieve muurverven

Sigma Putz Matt
Het Sigma Putz Matt assortiment bestaat uit sierpleisters voor het afwerken van wanden waaraan hoge eisen worden gesteld.

Sierpleisters

Het versterkt kwetsbare ondergronden, heeft een grote slag-, stoot- en krasvastheid en is helderwit. Voor de gewenste structuur
is Sigma Putz Matt verkrijgbaar in drie korrelgroottes. Met Sigma Putz Matt gaan duurzaamheid en schoonheid hand in hand.
Daarom is deze sierpleister bij uitstek geschikt voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, zorg-instellingen of schouwburgen.
Door zijn rustieke, open structuur wordt Sigma Putz Matt ook gebruikt voor het decoratief afwerken van woningen. Het product
kan zowel binnen als buiten worden toegepast, en is met een spaan of met spuitapparatuur aan te brengen. Sigma Putz Matt staat
altijd voor een strak en duurzaam eindresultaat.

Het volledige assortiment

Kenmerken

Sigma Putz Matt 1 mm

• Voor binnen en buiten

Sigma Putz Matt 1,5 mm

• Slag-, stoot- en krasvast

Sigma Putz Matt 2 mm

• Soepel verwerkbaar
• Waterdampdoorlatend

Sigma Putz Matt
Korrelgrootte

1 mm

Indicatie verbruik/rendement

1,5-2 kg/m

Overschilderbaar na*

Ca. 48 uur

Kenmerkenblad

3790NL

1,5 mm
2

2 mm

2-2,5 kg/m

2

2,5-3 kg/m2

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigma Wallputz Matt
Sigma Wallputz Matt is een sierpleister voor binnen, toepasbaar op vlakke en vaste ondergronden van uiteenlopende soort.
Kwetsbare ondergronden worden met deze sierpleister versterkt. Door de structuur is het bij uitstek geschikt voor het afwerken
van wanden en plafonds van woningen en utiliteitsgebouwen. Het product is aan te brengen met een spaan, maar ook zeer
goed verspuitbaar.

Sigma Wallputz Matt

Kenmerken

Korrelgrootte

2 mm

• Slag-, stoot- en krasvast

Indicatie verbruik/rendement

2,5-3 kg/m

Overschilderbaar na*

Ca. 48 uur

Kenmerkenblad

3794NL

2

• Waterdampdoorlatend

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Specialistische muurverven
Sigma heeft een aantal producten ontwikkeld voor bijzondere situaties. Sommige omstandigheden vragen nu eenmaal
om speciale oplossingen. Bijvoorbeeld de isolatie van wanden met doorslaggevoelige verontreinigingen, of de afwerking
van ruimtes met extreem hoge hygiëneeisen. Het Sigma Wanddecoratie Systeem, hoogwaardige ProGold glasweefsels
in combinatie met superieure Sigma verfsystemen, is zowel een duurzame als esthetische oplossing.
Voor vragen over situaties die u tegenkomt, staan Sigma’s technische specialisten van de afdeling Technisch Centrum
tot uw beschikking. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0297 - 54 18 89.
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Specialiteiten

Sigmasoltec SchimmelBestendig Matt
Sigmasoltec SchimmelBestendig Matt is een watergedragen, schimmelbestendige muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

Hygienisch

De verffilm van Sigmasoltec SchimmelBestendig Matt is bestand tegen de aangroei van schimmels. Deze eigenschap maakt de verf bij
uitstek geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook in vochtige en warme ruimtes zoals badkamers en keukens.
Afwerking met twee lagen Sigmasoltec SchimmelBestendig Matt resulteert in een optimale schimmelbestendigheid.

Sigmasoltec Schimmel
Bestendig Matt

Kenmerken
• Uitermate geschikt voor plafonds

Glansgraad

Mat

Indicatie verbruik/rendement

7-8 m /l

Overschilderbaar na*

Ca. 6 uur

Kenmerkenblad

8491NL

2

in vochtige ruimtes
• Schimmelbestendig
• Op basis van innovatieve technieken

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Sigmasoltec AntiBacterial Satin
Sigmasoltec AntiBacterial Satin is een watergedragen, bacteriebestendige muurverf voor binnen op basis van acrylaatdispersie
met innovatieve zilverionen technologie. Met deze technologie worden bacteriën zoals E. Coli of MRSA met 99,99% gereduceerd.
Deze eigenschap maakt de verf bij uitstek geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie en zorgsector. Behalve bacteriebestendig is Sigmasoltec AntiBacterial Satin ook bestand tegen schimmelvorming. Dat maakt de verf tevens geschikt voor vochtige
en warme ruimtes zoals badkamers en keukens. De verf is oplosmiddel-, weekmaker- en emissievrij en toe te passen op minerale
ondergronden, glasweefselsystemen en oude muurverflagen.
Sigmasoltec AntiBacterial Satin kan uitstekend gebruikt worden in het
Sigma Wanddecoratie Systeem. Kijk voor meer informatie op pagina 22 en 23.

Sigmasoltec
AntiBacterial Satin
Glansgraad

Zijdeglans

Indicatie verbruik/rendement

7-9 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 4 uur

Kenmerkenblad

5860NL

Kenmerken
• Geschikt voor ruimtes waar hoge
hygiënische eisen worden gesteld
• Bacteriebestendig
• Op basis van innovatieve technieken

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Voor uitgebreide informatie over deze
producten vraag naar de losse leaflets.
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Specialiteiten

Sigma Renova Isotop systemen
Heeft u te maken met ondergronden die vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals rook- en roetaanslag,

Isolerend

waterkringen en koffie- en theevlekken? Dan biedt het Sigma Renova Isotop systeem de oplossing. Bij een licht vervuilde
ondergrond kunt u na voorbehandeling met Sigma Renova Isotop Primer met een watergedragen muurverf naar keuze
afwerken. Bij middelzware tot zware doorslaggevoelige verontreinigingen brengt u na Sigma Renova Isotop Primer een laag
Sigma Renova Isotop Matt aan. Isoleren kan ook in zijdeglans met de Sigma Renova Isotop Satin. Deze muurverf is spanningsarm en daarom is een primerlaag niet nodig. Na de voorbehandeling werkt u af met twee lagen Sigma Renova Isotop Satin.

Een bijzondere toepassing van Sigma Renova Isotop Matt is de behandeling van akoestische plafondplaten. Bij overschilderen
van deze platen blijft de akoestische werking behouden.

Het volledige assortiment

Kenmerken

Sigma Renova Isotop Primer

• Isoleert doorslaggevoelige

Sigma Renova Isotop Matt

verontreinigingen

Sigma Renova Isotop Satin

• Systeem met zeer goede
dekking

Sigma Renomat Matt
Bij sterk vervuilde ondergronden is Sigma Renomat Matt de oplossing. Deze oplosmiddel
houdende onderhouds- en renovatieverf heeft een grote dekkracht en is in het bijzonder
geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen. Door het hoog
isolerende vermogen wordt rook- en roetaanslag, bijvoorbeeld door brandschade,
gecamoufleerd. Ook waterkringen en koffie- en theevlekken zijn niet meer terug te zien.
Omdat de muurverf oplosmiddelhoudend is, dient ontheffing aangevraagd te worden.

Sigma Renova
Isotop Matt

Sigma Renova
Isotop Satin

Sigma Renomat
Matt

Glansgraad

Mat

Mat

Zijdeglans

Mat

• Oplosmiddelhoudend

Indicatie verbruik/rendement

6-8 m2/l

6-8 m2/l

6-8 m2/l

8-10 m2/l

• Zeer hoog isolerend vermogen

Overschilderbaar na*

Ca. 16 uur

Ca. 16 uur

Ca. 16 uur

Ca. 4 uur

• Grote dekkracht

Kenmerkenblad

9761NL

9836NL

4457NL

6820NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Kenmerken

Sigma Renova
Isotop Primer

• Zeer gemakkelijk verwerkbaar

Specialiteiten

Sigma Spackverf Semi-Matt
Wanden en plafonds behandeld met spuitpleister zijn erg mooi. Ze vragen echter op den duur om onderhoud. Sigma Spackverf
Semi-Matt is een watergedragen verf die bij uitstek geschikt is voor het schilderen van wanden en plafonds behandeld met
spuitpleister. Het product is weinig vullend, waardoor de oorspronkelijke structuur van de spuitpleister zichtbaar blijft.
Sigma Spackverf Semi-Matt heeft een lange open tijd waardoor de overlap bij de verschillende rolbanen, de zogenaamde
baanbontheid, na droging niet meer zichtbaar is. Met een fraai eiglanzend eindresultaat is Sigma Spackverf Semi-Matt een mooie,
kwalitatieve afwerking voor elke spuitpleister.

Kenmerken
• Weinig vullend
• Lange open tijd
• Voorkomt baanvorming
• Hoge dekkracht

Sigma Spackverf
Semi-Matt
Glansgraad

Eiglans

Indicatie verbruik/rendement

6 m2/l

Overschilderbaar na*

Ca. 6 uur

Kenmerkenblad

4481NL

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
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Sigma Wanddecoratie Systeem
Dat sterk ook mooi kan zijn, bewijst het Sigma Wanddecoratie Systeem. Het haalt zijn kracht uit een dubbele bron:
de hoogwaardige glasweefsels van ProGold en de superieure verfsystemen van Sigma Coatings in de mooiste kleuren.

Glasweefsel is een sterk product dat vooral gebruikt wordt om zijn technische eigenschappen. Het is duurzaam en kan
tegen een stootje. Speciale impregneer maakt het nieuwe ProGold glasweefsel flexibel en eenvoudig te verwerken, ook in
de lastige hoeken. Het is gemakkelijk te snijden, heeft geen opstaande vezels en vertoont geen rafels of losse draden.
Met hun rechte randen zijn de banen perfect aansluitbaar. De vezels zijn allergievrij. Het hele assortiment is ISO-gecertificeerd
en is brandvertragend volgens DIN 4102 B1.
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Wanddecoratiesysteem

Sigma Wanddecoratie Systeem
ProGold glasweefsels zijn uitstekend af te werken met één van de hoogwaardige Sigma muurverven. U kunt kiezen uit verf

Glasweefsel

met een universeel karakter of een specifiek decoratief effect, of voor een extra duurzame coating voor gebruiksintensieve
ruimtes in de zorg of het onderwijs. Het eindresultaat van het Sigma Wanddecoratie Systeem is een duurzame en stootvaste,
hygiënische afwerking met een prachtig esthetisch effect.
Het Sigma Wanddecoratie Systeem bestaat uit 34 dessins, 9 kleurgroepen en 5 verschillende
afwerklagen, van mat en glans tot metallic en meerkleurig. De bijzondere effecten die u
kunt bereiken, staan uitgelegd in de afzonderlijke catalogus. Vraag ernaar op uw Sigma
verkooppunt of bij uw Sigma adviseur.

Muurverven voor het Sigma Wanddecoratie Systeem:
Zeer hoogwaardige afwerking
Sigmapearl Clean Matt
Sigmapearl Shield 2K Satin
Sigmapearl Protect Semi-Gloss

Hoogwaardig afwerking
Sigmatex Superlatex Matt
Sigmatex Superlatex Satin
Sigmatex Superlatex semi-Gloss

Specialistische muurverven
Sigmasoltec AntiBacterial Satin

Decoratieve muurverven
Sigmulto Aquasphere Matt
Sigmulto Metallic Satin
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PRIMA. SIGMA.
Kent u dat? Een mooi afgerond project, strak in de verf. En dan het moment van trots: 'Ja, dat ziet
er weer prima uit.' Dát is precies wat Sigma wil bieden aan schilders, architecten, opdrachtgevers en
ieder ander die te maken heeft met schilderwerk en onderhoud.

Vandaar dat Sigma niet alleen staat voor een breed en hoogwaardig assortiment verfproducten
en toebehoren. We doen meer. Met professionele adviseurs, altijd beschikbaar voor adviezen en
praktische ondersteuning, tot op de bouwplaats toe. En met tientallen verkooppunten door het land.
Daarnaast leveren we een breed pakket aan kleurmaterialen en kleurservice, verzorgen we trainingen
en bieden we ondersteuning bij het opstellen van onderhoudscontracten. Zodat het er niet alleen op
korte, maar ook op lange termijn prima uitziet. Echt prima. Of eigenlijk: echt Sigma.

PPG Coatings Nederland B.V.
Sigma Coatings Bouwdivisie
Postbus 42
1420 AA Uithoorn
T [0297] 54 19 11
E info@sigma.nl
Customer Service Informatie & Documentatie [0297] 54 13 69
Customer Service Verkoop [0297] 54 18 80
Customer Service Technisch Centrum [0297] 54 18 89

0212 / 3k / 17107 / 988300

I www.sigma.nl

