Factsheet

o.b.v. het door NIBE ontwikkelde TWIN-model*
Product:

Sigma Allure en Sigma Torno

Sigma Allure Primer en aflak met Sigma Allure Gloss
Sigma Torno Primer en aflak met Sigma Torno Satin/Semi-Gloss

Type:

Sigma Alure: Solventgedragen alkyd verf
Sigma Torno: Watergedragen acrylverf

Functionele Eenheid:

De benodigde hoeveelheid verf om 1 m² houtwerk dekkend te verven.
Toegepast in een buitenwand op een schone meranti houten kozijn,
gedurende een periode van 75 jaar. Gedurende deze tijd wordt het verfwerk
onderhouden. Het gehele verfsysteem bestaande uit een grondlaag en
aflak zijn in de vergelijking meegenomen.

Milieubeoordeling:

De Sigma S2U Allure van PPG komt in aanmerking voor het DUBOkeur®,
omdat het zich binnen de meeste milieueffectcategorieën kan meten
met de beste alternatieven voor buitenlakken. Op de belangrijkste
milieueffectcategorieën broeikaseffect en humane toxiciteit scoort
Sigma S2U Allure goed evenals de milieueffectcategorie landgebruik.
De goede score binnen deze categorie is te verklaren door de gekozen
productsamenstelling en het relatief lage verbruik om een dekkende
verflaag te krijgen. Daarnaast is de goede milieuscore te verklaren door
de lange levensduur van het verfsysteem, waardoor de onderhoudscyclus
een stuk langer is dan bij alternatieven lakken.

Gezondheidsinformatie:

In de voor de gezondheid belangrijkste fase, de gebruiksfase, is geen
sprake van uitloging of uitstraling van schadelijke stoffen.

Milieuclassificatie grafiek:
Emissies

Grondstoffen

Landgebruik

Hinder

€3,50
€3,00
€2,50
€2,00

Grens

€1,50
€1,00
€0,50

Natuurverf

Alkydverf op waterbasis

Natuurverf, waterbasis

Kookverf

Alkydverf op basis van
oplosmiddel

Highsolidverf

722.79 Sigma Torno SemiGloss

722.79 Sigma Torno Satin

Acrylverf

722.79 Simga Allure Gloss

€-

De milieuklasse en schaduwkosten van de getoetste producten:

PPG Coatings Nederland B.V.
Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn

Sigma Allure Gloss
Sigma Torno Satin
Sigma Torno Semi-Gloss

telefoon: +31 (0) 297 - 54 18 89
e-mail:
info@sigma.nl
website: www.sigma.nl

Milieuklasse: 1a
Milieuklasse: 2a
Milieuklasse: 2a

Schaduwkosten: € 0,74
Schaduwkosten: € 1,19
Schaduwkosten: € 1,19

De producten voldoen aan de criteria voor het DUBOkeur.

*

Het TWIN-model onderscheidt zeven
milieuklassen. Binnen elke klasse is er een
eerste voorkeur (a), tweede voorkeur (b) en
derde voorkeur (c). Het beste product binnen
een productgroep komt per definitie in klasse
1a. De overige producten worden ten opzichte
van dit product geclassificeerd.

Voor meer informatie over de methodiek, zie www.nibe.info
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