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Voorwoord

Beste Lezer,

In deze Spectra besteden we extra aandacht aan renovatie. Dat zal u natuurlijk
niet verbazen. De renovatiemarkt is het sterkst groeiende onderdeel in de bouw.
In tien jaar tijd is het aandeel van renovatie in de totale omzet van de
bouwsector bijna verdubbeld.
Sigma Coatings speelt op deze belangrijke trend volop in.
U vindt bij Sigma een ruim assortiment verven waarvan sommige uitermate
goed geschikt zijn voor renovatieprojecten. Een treffend voorbeeld daarvan
vindt u dit nummer. Sigma Siloxan, een van onze bekendste producten in de
renovatiemarkt, werd succesvol toegepast op woningen uit... 1480.
Schilders, architecten en opdrachtgevers kunnen bij Sigma terecht voor een
brede waaier van technisch advies. Onder meer onze projectcoördinatoren staan
daar voor in. Wat zij precies voor u kunnen doen, leest u op pagina 20.
Een greep uit enkele opvallende Sigma projecten in deze Spectra: van eeuwenoude woningen tot een hypermodern luchthavengebouw, van een abdijkerk tot
een hedendaagse kantooromgeving, van een betonnen afsluitingsmuur tot de
voorgevel van een 19de eeuws schoolgebouw.
Bij Sigma vindt u de oplossingen die aan uw wensen en noden beantwoorden.
Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, aarzelt u niet contact op te
nemen met onze diensten.
Veel leesgenot,

NOVEMBER 2005
HOOFDREDACTEUR EN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Patrick Van der Elstraeten
REDACTIE - ADRES

Spectra - CONTINU
Excelsiorlaan 7 - 1930 Zaventem
Tel : 02/725.08.33 - Fax : 02/725.18.63

E-mail: spectra@continu-vde.be
FOTO’S
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ADVIES

Geert Janssens,
Algemeen Directeur
Sigma Coatings Deco Belux

Voor vragen en advies kan u
telefonisch terecht bij Technical
Services van Sigma Coatings Tel : 011 27 87 32.
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de uitgever.
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Renoveren, het geven
van een nieuw leven
Een gebouw ontstaat steeds vanuit een noodwendigheid, een
constructie bezit een bruikbaarheidfactor. Door een diversiteit aan
omstandigheden kan een gebouw haar oorspronkelijke functie
verliezen. In plaats van alles te slopen wordt gezocht naar een
herbestemming. Het renoveren en restaureren van het patrimonium is een permanent proces om het verleden te verbinden met
de toekomst.

Een schitterend voorbeeld waarbij

volledig in hun onderhoud, bezaten

het respect voor het verleden de

wijngaarden voor het maken van wijn

dynamiek vormt voor een actueel en

en hoppevelden om bier te kunnen

toekomstig hergebruik is het project

brouwen. Zij bezaten ook boomgaar-

“Kartause Ittingen” in Zwitserland.

den en weiden. Een kartuizerklooster

Het is een uitzonderlijke site gelegen

is gebouwd volgens een typische

ten noorden van Zürich in de nabijheid

structuur: de monniken verbleven in

van de stad Frauenfeld. Van 1461 tot

afzonderlijke woningen gegroepeerd

in 1848 was deze locatie bewoond

rond een binnenkoer.

door kartuizermonniken. Zij voorzagen

Halfweg de 19de eeuw kwam

voor hedendaagse kunst,

dit complex in privé handen.

de collectie van het Kanton

Pas in 1977 ontstond een

Thurgau. Dienstgebouwen

stichting om dit uitzonderlijk

werden gerenoveerd als

ensemble te beheren vanuit

seminarieruimte en gasten-

eenzelfde spiritualiteit als

verblijven. Ook de prachtige

de geestelijken. Een proces

barokkerk met overwegend

van renovatie en restauratie

rood en groen als kleur kreeg

kon starten. Drie woningen

een renovatiebeurt en wordt

werden ingericht als mu-

gebruikt o.a. voor huwelij-

seum dat een beeld geeft

ken en concerten. Kartause

van het dagelijks leven van

Ittingen is een oase van rust

deze monniken, drie andere

waar met respect verleden en

worden verhuurd als ruimte

heden harmonieus samen-

voor bezinning. De woningen

komen.

aan de noordzijde werden
gesloopt en zijn vervangen

Stiftung Kartause Ittingen

door een nieuwbouw met

CH 8532 Warth

een zelfde volumetri dat

www.kartause.ch

nu fungeert als museum
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Kleur als band tussen verleden en heden
Recent werd een tweede gas-

begane grond bestond uit een

gezet, de samenwerking met

tenvleugel in gebruik genomen.

open ruimte voor samenkomst.

twee kunstenaars. Ernst Thomas

Voor deze transformatie deed

Op de twee verdiepingen gasten-

maakte een klankinstallatie voor

de Stichting beroep op de jonge

kamers: twee maal negen ruim-

de centrale trapruimte, gelui-

Zwitserse architecten Regula

tes. Het concept van de kamers is

den die men enkel kan horen

Harder & Jürg Spreyermann uit

bijzonder. In de ruimte staat een

op bepaalde tijdstippen van de

Zürich (www.rhjs.ch). Medewer-

vrijstaand houten volume waarin

dag en die samenvallen met

ker aan het project was architect

alle functies zijn samengebracht:

het dagritme van de voormalige

Douwe Wieers, een jonge archi-

douche,lavabo, toilet, kasten,

monniken.

tect uit Hasselt die reeds een paar

schrijftablet en televisie.

De tweede kunstenaar is Harald

jaar werkzaam is in dit bureau.

De twee gangen geven uit op

F. Müller, een man die met kleur-

Hun opdracht bestond erin een

een ruim bemeten trapruimte.

projecten een bijkomend accent

18de eeuwse vleugel te transfor-

Voor dit project werd ook het

weet te leggen in de architectuur.

meren. Het programma op de

“Kunst am Bau” project op-

Müller werkte in het verleden ook

samen met het bureau Gigon &

grote ramen met een oost- en

Alhoewel de inbreng van Müller

Guyer (zie Spectra nr. 26). Wat is

west oriëntatie. De morgen- en

erg bescheiden is betekent de

Müller’s bijdrage geweest bij deze

avondzon transformeren de ruim-

kleurintroductie meer dan het

verbouwing? Als uitgangspunt

te, door de weerkaatsing krijgen

schilderen van een wand. Volgens

koos hij voor de basiskleuren van

de wit bepleisterde delen van de

het verschil van intensiteit van het

de aanpalende barokkerk: licht-

trapruimte een roze schijn, een

daglicht dat binnenvalt wordt

groen en lichtroze. Het gaat niet

sfeer zoals het roze in de barok-

de kleursfeer zeer verschillend

om een reconstructie, er werd

kerk. Door gebruik te maken van

in de trapruimte. Of hoe kleur

gekozen om de sfeer te bekomen

natuurlijke pigmenten wordt de

de emotie van de ruimte kan

door het aanbrengen van een

intensiteit nog versterkt. Op de

transformeren.

grotere intensiteit van de kleuren.

begane grond kreeg één wand

Één hoge muur in de trapruimte

een groene kleur.

kreeg een felle rode kleur. Bovenaan de trapruimte zijn er twee

Dit artikel werd gerealiseerd in
samenwerking met Marc Dubois.
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WTCB biedt
Een van de doelstellingen
van het Wetenschappelijk
en Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf (WTCB) is
het verlenen van technische
voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden. De Technologische Adviseerdienst
‘Renovatie van gebouwen’,
een dienstverlening van het
WTCB, beantwoordt heel
specifiek vragen van bouwprofessionelen in verband
met renovaties.

technologische hulp
bij renovatie van gebouwen
Renovatie en onderhoud van

structieve problemen aan de oor-

gebouwen maakt nu al bijna

sprong lagen. Uit ons onderzoek

50% uit van de totale omzet van

is gebleken dat er niets mis was

de bouwsector. En dat aandeel

met de constructie. Uiteindelijk

blijft jaar na jaar toenemen.

is de restauratie veel simpeler

Toch is (goed) renoveren niet

gebleken dan oorspronkelijk werd

altijd eenvoudig. Architecten en

gedacht en is het vooral een

aannemers worden met allerlei

esthetische operatie geworden.”

uitdagingen geconfronteerd. De

Opmerkelijk, maar niet verwon-

gebruikte materialen in oude

derlijk in ons land, is dat in bijna

gebouwen zijn heel uiteenlopend

de helft van de gevallen vocht

en meestal zijn er ook allerlei

aan de basis van de problemen

latente problemen aanwezig. De

ligt. En dat bepaalde oplossingen

Technologische Adviseerdienst

weer andere problemen kunnen

‘Renovatie van gebouwen’ (TAD)

veroorzaken. Een bekend voor-

kan hier een oplossing bieden.

beeld daarvan is dunne bakstenen

De technologische adviseurs van

muren die na het zandstralen

de dienst kunnen niet alleen een

water beginnen door te laten.

grondige voorafgaande diagnose

De TAD kan op dergelijke gevaren

van de toestand opmaken, maar

wijzen en oplossingen voorstellen

stellen ook efficiënte oplossingen

als het kwaad al is geschied.

voor. Indien mogelijk maken
ze daarbij gebruik van nieuwe

Isoleren is de toekomst

technologieën.
Mr. Vanhellemont verwacht dat
Alleen buitenmuren

zijn dienst de komende jaren
meer vragen zal krijgen over de

“Let wel, ons advies gaat alleen

thermische gezondmaking van

over buitenmuren,” zegt Ir. Yves

oude gebouwen. “Tot nu zijn

Vanhellemont, technologisch

de richtlijnen in verband met

adviseur bij de TAD. “We lossen

energieprestaties vooral gericht

bijvoorbeeld geen stabiliteitsprob-

op nieuwe gebouwen. Binnenkort

lemen op, want we zijn geen

zal men ook bij de renovatie van

studiebureau. En ook voor andere

gebouwen aan bepaalde ener-

specifieke problemen zijn er in

getische voorwaarden moeten

België allerlei instanties met hun

voldoen. Dat is niet altijd gemak-

eigen specialiteit.

kelijk, want je kunt een voorgevel

Een voorbeeld van ons werk?

moeilijk isoleren aan de buiten-

Een tijd geleden moest de kerk

kant. Maar er bestaan wel allerlei

van Laken gerestaureerd worden,

andere, innovatieve technieken

omdat er stukken steen naar

die de energieprestaties van een

beneden vielen. In eerste instantie

gebouw kunnen verbeteren. Wij

dacht men dat slechte stenen,

kunnen architecten en aannemers

een slechte plaatsing en ook con-

daar op wijzen”.

De dienstverlening van het
WTCB is gratis voor alle
professionelen uit de bouwsector.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.wtcb.be.
U kunt ook bellen met de
technologische adviseurs van
de TAD, Y. Vanhellemont en
A. Pien op 02 655 77 11.
Als u specifieke vragen hebt
over innovatie dan kunt
u deze stellen op
www.innovatienetwerk.be.
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Symfonie
in rood, beige, blauw
en antraciet
De herinrichting stond onder de

kleuren zorgt wel voor een frisse,

receptie voor 300 genodigden. De

leiding van de firma Sicabel, de

moderne kantooromgeving waar

gevolgen lieten zich raden. Hier

architect was Jérôme Rigot en de

het aangenaam werken moet zijn.

en daar waren er storende vlek-

schilderwerken werden uitge-

Voor de schilder moet dit dan

ken op de voordien maagdelijk

voerd door het schildersbedrijf

ook een leuke werf zijn geweest,

schone muren. Pierre Gillard heeft

Cox & Fils uit Schaarbeek. Maar

nietwaar Jean-Marc Cox? “Het

dan ook een origineel voorstel.

de kleuren werden gekozen door

is inderdaad eens wat anders

“Onze poetsploegen weten

OMD zelf. “We hebben inder-

dan het traditionele wit dat we

duidelijk niet hoe ze die vlekken

daad een huisstijl die ons wordt

in de meeste kantoren moeten

op de pas geschilderde muren

opgelegd door de internationale

aanbrengen. De muren hebben

moeten aanpakken. Waarom

groep”, zegt Pierre Gillard, project

we afgewerkt met Sigmatex

kan er geen technische fiche

manager van OMD. “De kleuren

Superlatex, wat voor mij nog altijd

worden opgesteld met het ideale

die we moesten gebruiken,

de nummer 1 is, ondanks de vele

schoonmaakproduct voor elk type

werden ons gegeven in Pantone.

nieuwe acrylproducten die op de

verf?” Een heel goede vraag,

Sigma heeft die dan geconver-

markt komen. Met andere verven

waarop het antwoord bekend is.

teerd naar NCS en dat is perfect

hebben we soms problemen met

Chrysal Economic is een efficiënt

gegaan. Slechts voor één kleur

de dekking van sterk gepigmen-

schoonmaakproduct dat de verf

hebben we wat moeten bijsturen.

teerde producten. Met Sigmatex

niet aantast. Er dient gereinigd

We zijn echt heel tevreden.” Let

Superlatex gaat dat probleemloos.

te worden met een zachte doek

wel, de hoofdtoon in het hele

Naast de muren hebben we ook

die geen pluisjes afgeeft en die

kantoor is wit. De vier kleuren

de plinten en deurlijsten geschil-

niet sterk gekleurd is. Tevens hard

- rood, blauw, beige, antraciet

derd met Sigma S2U Satin en de

wrijven of poetsen vermijden aan-

- worden slechts hier en daar op

vloerbekleding aangebracht.”

gezien dit bij een matte muurverf

een muur of op enkele panelen

Toen alle schilderwerken achter

glansvlekken kan veroorzaken.

aangebracht. Maar de oordeel-

de rug waren, verhuisde het be-

Het is beschikbaar in de Sigma

kundige toepassing van de vier

drijf en organiseerde het ook een

Service Centers.

Sigmatex Superlatex, latex muurverf voor binnen
en buiten van hoge kwaliteit
De voornaamste eigenschappen
van Sigmatex Superlatex zijn :

OMD is een Belgisch bedrijf dat
deel uitmaakt van een Amerikaanse
groep die wereldwijd actief is in de
mediacommunicatie. Onlangs verhuisde de Brusselse vestiging naar
een ander kantoorgebouw. Een
hele verdieping werd gerenoveerd
en geschilderd in een bijzonder
aantrekkelijk kleurenpalet.

- Mooi decoratief uitzicht
- Hoge dekking
- Weinig gevoelig voor vuilaanhechting
- Microporeus
- Reukarm
- Bestand tegen zwak alkalische ondergronden
- Spat niet
- Wasbaar
- Schrobvast volgens DIN 53778
- Beschikbaar in 1L, 2,5L, 5L, 10L en 15L

In een kantooromgeving is
Sigmatex Superlatex het ideale
systeem. Het is niet voor niets
de meest gebruikte verf van
het Sigma-assortiment in de
professionele markt.
De deuren en plinten in het
kantoorgedeelte, hebben
we geverfd met Sigma S2U
Satin op een grondlaag van
Sigma Uniprimer.

Christophe Sénépart,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings
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Sigma Renomat
was hier het ideale systeem. Het
is een verfsysteem
dat onder meer de
migratie belet van
roet en rookafzetting, heel belangrijk
in een kerk waar vele
kaarsen branden.
Bovendien is het ook
weinig gevoelig voor
absorptieverschillen
van bijgewerkte
oppervlakten.

Stéphane Grégoire,
Projectcoördinator
Sigma Coatings

R E A L I S AT I E

Binnenmuren van kerken
hoeven niet altijd wit te zijn
De bekende abdij van Maredsous bestaat uit verschillende grote gebouwen. Het onderhoud ervan neemt een flinke hap uit het budget van de monniken. Toch werd de kerk
onlangs op schitterende wijze gerenoveerd.

De abdij van Maredsous is vrij

er niets meer aan gebeurd.

Is de kerk nu helemaal af?

recent. Ze werd ‘pas’ in 1872

De gevolgen laten zich raden.

Nee, de muren achter het orgel

opgericht door Duitse benedictij-

De vele duizenden bezoekers en

op het oksaal moeten nog ge-

ner monniken op een landgoed

de tienduizenden opgebrande

schilderd worden. Die werkzaam-

zo’n 25 km ten zuiden van

kaarsen hadden hun sporen ach-

heden zijn gepland voor begin

Namen. In de loop der jaren werd

tergelaten. “De muren waren in

2006. Het resultaat is hoe dan

de abdij voortdurend uitgebreid

een lamentabele toestand,” zegt

ook opmerkelijk. De kleuren - alle

met allerlei gebouwen : een

de heer Boucher, hoofd van de

muren in twee tinten geel en de

klooster, een kerk, een col-

decoratieafdeling van schilders-

plafonds van de zijbeuken in het

lege, kunstateliers, een bakkerij,

bedrijf Monnaie uit Chapelle-

wit – zijn zonder meer een schot

administratieve gebouwen, een

lez-Herlaimont. “We hebben

in de roos. Het is het mooiste

bibliotheek en een onthaal-

ze moeten ontvetten, op vele

bewijs dat binnenmuren van

centrum. Alles is opgetrokken

plaatsen retoucheren en dan het

kerken niet altijd in het obligate

in neogotische stijl. Voor het

verfsysteem aangebracht. Eerst

wit moeten worden geschilderd.

onderhoud van al dat vastgoed,

een laag Sigmafix Universal

Wie het met eigen ogen wil aan-

brengt de abdij onder meer het

(verdund) en dan twee lagen

schouwen, kan elke dag terecht

bekende Maredsous-bier en de

Sigma Renomat. Het ging in

in de abdij. De kerk en het ont-

nog bekendere Maredsous-kaas

totaal om 7.200m2, meestal in de

haalcentrum zijn de twee enige

op de markt. Onlangs besloten

hoogte. De stellingen en hoog-

gebouwen van het hele complex

de monniken dat het interieur

tewerkers maakten dan ook een

die permanent open staan voor

van hun kerk – 76 meter lang,

derde van de totale kostprijs uit”.

het publiek.

28 meter breed - aan een
opknapbeurt toe was. En dat
was inderdaad hoognodig. De
binnenmuren van de kerk waren
45 jaar geleden voor het eerst
geschilderd en sindsdien was

Sigma Renomat, hoogwaardige alkydverf voor gebruik op
binnenmuren met zeer goed isolerend vermogen.
De voornaamste eigenschappen van Sigma Renomat zijn :
- Grote dekkracht
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- Na 4 uur overschilderbaar met een tweede laag
- Zeer goede isolerende werken t.o.v. nicotine-aanslag, rooken roetaanslag en waterkringen
- Goede hechting op licht poederende ondergronden
- Weinig gevoelig voor zuigingsverschillen op gerepareerde
ondergronden
- Glans : mat
- Schrobvast volgens DIN 53778
- Beschikbaar in 1L, 5L en 10L
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Geslaagde ren
20ste

middeleeuwse
eeuwse school

Het Vrij Technisch Instituut Brugge telt 1.500 leerlingen en heeft verschillende gebouwen
verspreid over de stad. Voor schilder- en decoratiewerken, zowel binnen als buiten, doet
de school graag een beroep op de leerlingen van de richting ‘schilderwerk en decoratie’.
leerlingen zich niet
alleen tot buitengevels. Ook de kamers
van het internaat
en de klassen van
de school worden
regelmatig door hen
onder handen genomen. Het resultaat
Dat die leerlingen hun toekom-

zegt deze laatste. ”De leerlingen

is een heel originele mengeling

stige vak al behoorlijk onder de

hebben alles van a tot z zelf uit-

van kleuren en materialen. In

knie hebben, bewijst de lange

gevoerd, natuurlijk onder toezicht

eenzelfde klas worden immers

gevel van het schoolgebouw in

van de leerkrachten. Eerst heeft

verschillende decoratietechnie-

de Boeveriestraat te Brugge. Deze

Sigma Coatings een technische

ken gebruikt. Een onverwacht

werd tijdens het vorige school-

dag georganiseerd. In de voormid-

maar positief neveneffect is dat

jaar door de jongens en meisjes

dag werd er les gegeven over de

de klassen die door de leerlingen

van het 6de en 7de jaar van een

verschillende gevelsystemen, na

zijn afgewerkt geen last hebben

nieuw verfsysteem voorzien. Het

de middag gingen de leerlingen

van vandalisme. Leraar Johan De

project, dat ook dit schooljaar nog

de stad in om praktijkvoorbeelden

Sloovere besluit dan ook op een

doorloopt, stond onder leiding van

te bekijken. Het was dus een heel

positieve noot. “De gevel en de

Rony Sarazijn, technisch adviseur-

interessant project. De leerlingen

klassen bewijzen dat je met de

coördinator van de school, en

hebben niet alleen gewerkt met

jeugd van tegenwoordig nog veel

Johan Desloovere, leerkracht aan

de verschillende verfsystemen

kunt doen”. Tenslotte nog dit: de

de schildersafdeling. “De naam

voor muren en ramen, maar ook

15 leerlingen die vorig jaar zijn af-

voor het project was ‘Zwemmen

met stellingen en hoogtewer-

gestudeerd, zijn vandaag allemaal

leer je toch ook in het zwembad’,”

kers”. Zoals gezegd beperken de

aan de slag in de sector!

De buitenmuren van de godshuizen waren in

en tenslotte twee lagen Sigma Siloxan Topcoat.

zeer slechte staat. We hebben voorgesteld alle

Hetzelfde systeem werd ook toegepast op de

verflagen eraf te halen en de muren opnieuw

gevel van de VTI school. Eén verschil : op de toren

te voegen. Het geheel werd afgewerkt met een

kwam een extra laag Sigma Siloxan Fill Primer

klassiek Sigma Siloxansysteem. Dat wil zeggen

omdat de ondergrond daar meer beschadigd

een grondlaag van Sigma Siloxan Synfix,

was. Die extra laag zorgt voor een nog sterkere

gevolgd door een laag Sigma Siloxan Fill Primer

buffer.

Marc Van Steelant,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings

ovatie van
woningen en
Brugge telt honderden zogenaamde godshuizen. Dat zijn geen kerken of gebedshuizen
maar woningen waar bejaarde Bruggelingen een rustige oude dag kunnen slijten. De
meeste godshuizen zijn vandaag eigendom
van het OCMW. Ze werden de afgelopen 20
jaar bijna allemaal gerenoveerd.

De godshuizen in de Boeveriestraat

moerbalken en kinderbalken. De

14 eeuw. Ze werden indertijd op-

(gebouwd in 1480 door de familie

woningen in de Van Voldenstraat

gericht door welgestelde burgers

De Moor en beschouwd als een

zijn van veel recentere datum. Ook

of door ambachten en gilden met

van de mooiste van de stad) en de

deze werden gerenoveerd en daar

de bedoeling arme Bruggelingen

Van Voldenstraat (stichting Marie

hebben we dan weer een moderne

een dak boven het hoofd te geven.

de Clercq) werden onlangs grondig

achterbouw toegevoegd.” Het hele

Helemaal zonder eigenbelang

gerenoveerd. Armand Schrau-

renovatieproject werd uitgevoerd

deden die rijke stedelingen dat

wen, architect bij het OCMW

door de firma Van Dorpe.

overigens niet. Bij de meeste gods-

van Brugge leidde het project.

Voor de schilderwerken werd een

huizen werd ook een kapel ge-

“Het was een heel ingrijpende

beroep gedaan op schildersbedrijf

bouwd en van de bewoners werd

verbouwing. In de Boeveriestraat

Van Eycken uit Oostende. Op de

verwacht dat ze daar elke dag voor

hebben we van 13 huisjes, 6

buitenmuren brachten zij een

hun weldoeners gingen bidden.

woningen gemaakt en voorzien

Sigma Siloxan systeem aan, een

Bovendien droegen de godshuizen

van alle moderne noden. De lelijke

systeem dat in Brugge bijzonder

ook de naam van de stichtende fa-

achterbouwen die in 1961 werden

veel toegepast wordt. Sigma

milie. Men spreekt dan ook van de

opgetrokken, werden verwijderd.

Siloxan is immers ideaal voor de

stichting De Moor, de stichting De

Voor de rest is de architectuur

gevelbeschildering van waardevolle

Clerck, de stichting Roussel, enz.,

oorspronkelijk. De interne structu-

historische gebouwen. Uit een

namen die meestal op de gevels

rele elementen bleven intact, wat

onderzoeksproject uitgevoerd door

van de huizen terug te vinden zijn.

ook geldt voor de kapspanten,

het Wetenschappelijk en Technisch

Godshuizen bestaan al sinds de
de

Centrum voor het Bouwbedrijf
(WTCB), de Katholieke Universiteit
Leuven (KUL), het Koninklijk
Sigma Siloxan Topcoat, sterk waterdampdoorlatende, slagregendichte en
vuilafstotende gevelverf op basis van siliconenharsemulsie.

Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en het Coatings
Research Institute (CoRI) blijkt dat

De voornaamste eigenschappen van Sigma Siloxan Topcoat zijn:
- Geen aangroei van micro-organismen
- Spanningsarm
- Niet filmbindend maar microporeus
- Vereist geen verkiezelde ondergrond
- Ook geschikt voor kalkpleister,
daar het zeer CO2-doorlatend is

- Zeer waterdampdoorlaatbaar
(Sd118H2O = 0,018 m; EN 1062-2;
ISO 7783-2)
- Zeer slagregendicht
(W = 0,070 kg/m2. h1⁄2; EN 1062-3)

dit systeem goed tot zeer goed
scoort op verschillende soorten
ondergronden. Het rapport is
beschikbaar bij Sigma Coatings.

- Beschikbaar in 5L (wit, basis L en Z)
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Liège Airport
ready for take-off

Tot voor enkele jaren leidde de burgerluchthaven van Luik een vrij slaperig bestaan.
Vandaag is ze uitgegroeid tot de achtste grootste cargoluchthaven van Europa. En de groei
gaat onverminderd voort. In maart 2005 werd een nieuwe passagiersterminal geopend.
De terminal van Liège Airport,

lichte en aangename omgeving

van muren en plafonds dan ook

een bijzonder geslaagd ontwerp

zodat ze in een opperbeste stem-

een hele klus. “In de kantoren

van het Bureau d’Etudes Greisch,

ming op vakantie kunnen vertrek-

en gangen hadden we te maken

past perfect bij het nieuwe,

ken. Voor de schilders daarente-

met drie verschillende soorten

dynamische imago van de Luikse

gen was het een hele uitdaging.

ondergronden: gipsplaten en

luchthaven. Het is een moderne

Glazen buitenmuren betekent

beton. Die hebben we eerst

en letterlijk transparante con-

veel strijklicht op binnenmuren en

helemaal moeten uitplamuren

structie geworden. Alle buiten-

plafonds en dat stelt hoge eisen

met twee lagen Sigma Egalisatie-

muren zijn van glas zodat het

aan de afwerking. Strijklicht laat

pleister Kalkvrij. Daarboven kwam

licht overvloedig binnenstroomt.

immers de kleinste oneffenheden

dan een laag Sigmafix Universal

Voor de passagiers van de dage-

onverbiddelijk zien. Volgens Leo

(verdund) gevolgd door twee

lijkse chartervluchten naar zon-

Juffern van het gelijknamige

lagen Sigmacryl Decor Soft. We

nige oorden is dat natuurlijk ide-

schildersbedrijf uit Eupen was

zijn echt heel zorgvuldig tewerk

aal. Zij worden ontvangen in een

de voorbereiding en afwerking

moeten gaan.

Met succes blijkbaar, want

torens buiten op het parkeerplat-

was een bijzonder arbeidsinten-

iedereen is heel tevreden over

form van de vliegtuigen. Deze

sief werkje. Omdat deze niet de

het eindresultaat.” De kleurkeuze

werden rood geschilderd (RAL

gepaste afmetingen hadden,

was een stuk eenvoudiger: het

Signal rood) met Sigma Façade

moesten de medewerkers van

hele luchthavengebouw is ge-

Topcoat. Ook het plaatsen van

Leo Juffern er met de hand (!)

schilderd in licht grijs, S 1000-N,

de elektrisch geleidende PVC-

aan twee kanten 1 cm afsnijden.

met uitzondering van de twee

2

vloertegels (in totaal 1.900 m )

Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij, snel afwerkbare
alkalivrije pleister voor het pleisteren en repareren
van nieuwe ondergronden

Schilders zijn flexibele mensen...

De keuze voor Sigmacryl
Decor Soft als afwerking
ligt voor de hand. Het is
een acrylaat muurverf met

De voornaamste eigenschappen van Sigma
Egalisatiepleister Kalkvrij zijn:
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Hoog vullend vermogen
- Spanningsarm
- Geen neiging tot barstvorming, zodat tot een
minimale laagdikte geëgaliseerd kan worden
- Zeer goede hardheid en watervastheid
- Goed te schuren
- Voorkomt kleurbontheid en glansvorming
- Geschikt voor fijne en grove reparaties
(laatste in combinatie met stukadoorsgips)

fluweelmatte glans voor
binnen van hoge kwaliteit die zeer gemakkelijk
te verwerken is. Maar de
belangrijkste eigenschap
in een omgeving als deze
is misschien wel dat hij ook
zeer goed reinigbaar is.

Alain Bouvier,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings
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SigmaTraining
houdt kennis actueel
Om te voldoen aan de vraag naar extra opleidingen organiseert SigmaTraining het hele
jaar door praktijkgerichte cursussen. Deze bestrijken een brede waaier van onderwerpen.
Twee daarvan, kleurpsychologie en colorimetrie, verdienen onze bijzondere aandacht.

sector en veiligheidsaspecten bij
schilderwerken. Sommige van
deze cursussen richten zich heel
specifiek tot schilders, maar de
meeste zijn geschikt en bestemd
voor iedereen die met decoratie
in het algemeen te maken heeft.
In dit artikel willen we focussen
op kleuradvies en watergedragen
verven.

Kleurpsychologie
en colorimetrie
Via een compleet aanbod cursus-

ontwikkelingen en trends in de

sen en opleidingen wil Sigma-

verf- en decoratiesector. Het cur-

Het kiezen van de juiste kleur is

Training, de opleidingsafdeling

suspakket van SigmaTraining is

geen gemakkelijke opdracht. De

van Sigma Coatings, de vak- en

bijzonder uitgebreid en gaat van

kleur van buitengevels, muren,

productkennis van een brede

verftechnologie en colorimetrie

ramen en deuren bepaalt immers

doelgroep - schilders, architecten,

via product- en ondergrondken-

in hoge mate de sfeer die een

opdrachtgevers - verder verdie-

nis tot meer gespecialiseerde op-

gebouw uitstraalt en is dus ook

pen en de geïnteresseerden op

leidingen zoals spuittechnologie,

bepalend voor het imago van de

de hoogte houden van de laatste

schilderwerken in de verzorgings-

bewoners ervan.

Het groeiende belang van
watergedragen verven

Heel veel opdrachtgevers wenden

als ‘Wat is kleur?’ en ‘Hoe zien

zich dan tot de architect, schilder

we kleur?’. Ook de technologie

of decorateur om hen bij te staan

van kleur, lichtreflectie en diffusie

bij de moeilijke keuze van de

en de beïnvloedende factoren

De verfsector in ons land staat

meest geschikte kleurencombina-

van kleur op de verf komen aan

voor grote veranderingen. Vanaf

tie. SigmaTraining speelt op de

bod. Uiteraard wordt er ook heel

2007 wordt ook in België de

groeiende vraag naar profes-

wat aandacht besteed aan het

Europese VOC-richtlijn van kracht.

sioneel kleuradvies in door twee

belangrijke NCS-systeem.

Het doel van deze wet is het

cursussen over het onderwerp

‘Kleuradvies door middel van

totaalgehalte van milieuschade-

aan te bieden : ‘Basiskennis colo-

de psychologie van kleur’ gaat

lijke, volatiele organische stoffen

rimetrie & NCS’ en ‘Kleuradvies

nog een stuk verder. De cursus,

in bepaalde verven en vernissen

door middel van de psychologie

die naast theorie ook heel wat

tot een minimum beperken.

van kleur’. De eerste behoort tot

praktische oefeningen omvat,

Watergedragen systemen zullen

de basisopleidingen, de tweede

gaat in op onderwerpen als: in-

dus steeds belangrijker worden.

tot de gevorderde opleidingen.

vloeden van kleur op het ruimte-

Maar hoe zijn deze producten

De doelstelling van ‘Basiskennis

effect, kleurcontrasten, invloeden

samengesteld? En waarin onder-

colorimetrie & NCS’ is funda-

van kleurgroepen op de psyche

scheiden ze zich van bijvoorbeeld

mentele kennis te verwerven over

van de mens, de 8 kleurgroepen,

solventgedragen verven? Op deze

de kleurtechnologie. De cursus

kleuren combineren en tenslotte

en andere vragen geeft Sigma-

geeft het antwoord op de vragen

het geven van kleuradvies.

Training het antwoord in twee
opleidingen.

De opleidingen van SigmaTraining worden gegeven in
de verschillende Sigma Service Centers. Onder bepaalde
voorwaarden geeft SigmaTraining ook opleidingen op
maat in de bedrijven of organisaties zelf.

Voor meer inlichtingen en het
volledige programma kunt u
terecht op www.sigma.be
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Specialisten begeleiden
verftechnische gedeelte
van projecten
Stel u bent architect en u moet een ziekenhuisvleugel bouwen of grondig renoveren.
Architectonisch en bouwtechnisch hebt u alles onder de knie. Maar hoe stelt u de bestekteksten voor de schilderwerken op? Welke verven bieden in welke ruimte de beste oplossing,
rekening houdend met geurhinder, gezondheidsrisico’s voor patiënten, afwasbaarheid,
compatibiliteit met de ondergrond en gemak van onderhoud in het algemeen? En welke
invloed heeft deze of gene keuze op het budget?

Sigma Coatings heeft niet alleen

coördineren, te begeleiden en

komen. Huisvestingsmaatschap-

een breed producten- en dien-

tot de beste eindresultaten te

pijen, winkelketens, allerlei

stenpakket voor schilders maar

brengen.

adminstraties, de ziekenhuis- en
RVT-sector, overheidsbedrijven

biedt ook de voorschrijvende
en opdrachtgevende markt een

Vanaf de eerste spadensteek

zoals De Post en de NMBS en
projectontwikkelaars zijn de

efficiënte service. Sigma vindt

belangrijkste klanten.

het immers belangrijk om bij het

“Ideaal is dat we al vanaf het

totale bouwproject betrokken te

begin bij het project betrokken

zijn, vanaf de eerste schets tot

worden,” zegt Yvan Colyn, een

de eindafwerking. De Project-

van de vier Projectcoördinatoren

coördinatoren, specialisten op

van Sigma Coatings. “In nauwe

Het is evident dat de dienstverle-

verftechnisch vlak, zijn daar het

samenwerking met de architect

ning zich niet beperkt tot de hulp

bewijs van. Zij volgen projecten op

kunnen we dan de bestekteksten

bij het opstellen van de bestekken.

de voet en zetten hun ervaring en

opstellen die rekening houden met

Ook het opstellen van projectaf-

technische kennis in om voorschrij-

alle technische factoren en even-

spraken (budget, planning,

vers te voorzien van oordeelkundig

tuele wettelijke richtlijnen. Ik denk

middelen, garanties), het begelei-

advies.

hier bijvoorbeeld aan het feit dat

den, opvolgen en controleren bij

Een van hun hoofdtaken is het sa-

bepaalde verfsystemen om tech-

de uitvoering van de projecten,

menwerken met architecten en lei-

nische redenen niet het hele jaar

het bepalen en toepassen van

dinggevende voorschrijvers inzake

door toegepast kunnen worden,

eventuele correctieve acties, het

verfsysteemkeuzes, het aanbieden

de HACCP-normen die we moeten

begeleiden van de uitvoerders...

van verftechnische oplossingen

naleven in de voedingssector of

kunnen tot het takenpakket van de

en het verlenen van kleuradvies.

de VOC-wetgeving inzake uitstoot

Projectcoördinator behoren. Hoe-

Het uiteindelijke doel van hun

van solventen. En zo zijn er nog

ver men daarin wil gaan, wordt in

opdracht is het verftechnische

heel wat andere elementen die je

onderling overleg bepaald samen

gedeelte van grote projecten te

het best vanaf het begin incalcu-

met de architect, projectontwik-

leert. Door ervaring en opleiding

kelaar of bouwheer. “De naam van

is dat onze specialiteit en we zijn

onze functie mag je in dit geval

dag in dag uit met die materie

gerust letterlijk nemen, “besluit

bezig. Mijn ervaring is dat archi-

Yvan Colyn. “We coördineren in de

tecten echt opgezet zijn met onze

ruimste betekenis van het woord.

ondersteuning”. Het zal duidelijk

Op verftechnisch vlak staan wij in

zijn dat vooral bij grote projecten

het middelpunt, zijn wij het inter-

de diensten van de Projectcoördi-

medium tussen alle belangheb-

nator optimaal tot hun recht

bende partijen in het project”.

Een soepele service

De nieuwste
trend in
houtafwerking
Hout is een bouwmateriaal dat vele
voordelen biedt. Maar het moet ook beter
beschermd worden dan de meeste andere
materialen. Sigmalife DS Acryl Opaque, de
nieuwste beits van Sigma Coatings, biedt
hier een ideale oplossing.
Hout is gemakkelijk te bewerken
en hanteren, bijzonder sterk
en zorgt voor een uitstekende
warmte-isolatie. Bovendien is
het in vele opzichten ook nog

Sigma Coatings
heeft vier Projectcoördinatoren die

milieuvriendelijk. Om al die eigenschappen te behouden, moet het
echter ook afdoende beschermd
worden tegen invloeden van

elk instaan voor een

buitenaf. De Sigmalife-beitsen van Sigma Coatings

bepaald landsgedeelte.

zijn hiervoor uitermate geschikt. Sigmalife DS Acryl
bijvoorbeeld is een filmvormende, UV-bestendige
watergedragen beits voor houtafwerking binnen

Yvan Colyn

en buiten. Het is een zeer duurzame oplossing, die

) 0475 41 76 15

bovendien esthetisch en niet milieubelastend is.

Antwerpen, Oost-

Sigmalife DS Acryl Opaque, het nieuwste hout-

en West-Vlaanderen,

beschermingsproduct van Sigma Coatings, is zo
mogelijk nog duurzamer. Het is een hoogwaardige,
zijdematte, watergedragen, dekkende beits op basis
van acrylaat dispersieharsen die alle houtconstructies

Guy Van Schoenwinkel

een zeer duurzame, dekkende bescherming biedt.

) 0478 31 83 30
Vlaams-Brabant, Limburg
en Antwerpse Kempen

Stéphane Grégoire
) 0475 41 76 12
Brussel
en Henegouwen

Patrick Moons
) 0475 84 19 84
Luik, Namen

De andere voordelen van Sigmalife DS Acryl
Opaque zijn :
- Geschikt voor binnen en buiten
- Accentueert de houtstructuur
- Ideaal voor renovatie van verbleekt
en vergrijsd hout
- Uitstekende weerstand tegen strenge
weersomstandigheden
- Microporeus en bijgevolg waterdampdoorlatend
- Snel overschilderbaar, waardoor meerdere
lagen per dag aangebracht kunnen worden
- Geurarm
- Niet vergelend
- Beschikbaar in bijna alle kleuren van de
Sigmalife-kleurkaart

en Luxemburg
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Creatieve oplossingen
met gewone verfproducten
Vooral bij renovaties vraagt de opdrachtgever soms om speciale of creatieve verftechnieken.
Grote investeringen in geld en tijd zijn daar meestal niet voor nodig. Met gewone Sigmaproducten en alledaags schildermateriaal komt een creatieve schilder al een heel eind.

De voorbeelden hieronder bewijzen dat. De speciale kleuren en effecten die hier staan afgebeeld, kwamen
tot stand met gewone decoratieverven van Sigma en met een rol, spalter of spuitmachine. De afbeeldingen maken
alvast duidelijk dat een beetje creativiteit (en wat durf) soms tot verrassende resultaten kan leiden en dat met ‘gewone’
verf vrij veel mogelijk is. SigmaTraining organiseert overigens regelmatig cursussen over dergelijke technieken en
toepassingen. Deze zijn zeer praktijkgericht en in de eerste plaats voor de schilder bestemd.
Geïnteresseerden vinden meer informatie op www.sigma.be.

1

2
Techniek met Sigma Kwartstone
en spalter

3

Techniek met Sigmulto Evolution (wit)
en Sigmulto Metallic, gespoten

4
Techniek met Sigmacryl Supermatt
en Sigmulto Stucco met inox plekspaan

Kalktechniek met Sigmacryl
Supermatt en spalter

ACTUALITEIT

Een muur
die de burgerzin bevordert
De ‘Route de Philippeville’ in Marcinelle wordt van de spoorweg gescheiden door een betonnen
muur. Eerst was deze in grijs beton, maar dat vonden de buurtbewoners te triestig. Ze staken de
handen uit de mouwen en vormden hem om tot een 450 m lang, kleurrijk kunstwerk.
Vroeger was de afscheidingsmuur

naar de zin was van het buurtco-

scholen in de buurt, leerlingen van

een krakkemikkig bouwsel en een

mité. Ze wilden de muur verfraai-

de kunstacademie, kunstenaars,

doorn in het oog van vele bewo-

en en dus werd er onder leiding

bewoners... Op 24 september

ners van de wijk. Het buurtcomité

van de dynamische coördinatrice

werd de muur officieel ingehul-

van wijk 45 vroeg de NMBS, de

van het comité, mevrouw Aurore

digd tijdens een groot buurtfeest.

eigenaar van het terrein, dan ook

Detienne, een project ingediend

Opmerkelijk detail. Oorspronkelijk

het probleem op te lossen. Het

bij de Koningin Boudewijnstichting

waren de bewoners bang dat de

werd een grijze, trieste betonnen

onder de naam “Mur de la civilité”

muur taggers en andere grafitti-

muur die voor een soort getto-

(vrij vertaald: muur van de bur-

spuiters zou aantrekken. Tot nu is

effect zorgde wat helemaal niet

gerzin). Met positief gevolg! Het

er op de hele, 450m lange muur

comité kreeg € 5.875 subsidie,

nog geen enkele tag aangetroffen.

als er aan enkele voorwaarden

Het is dus wel degelijk een muur

werd voldaan. Zo moesten zowel

die de burgerzin bevordert.

De ondergrond bestaat uit

de gemeente als de bewoners

betonplaten. Eerst werd er

bij de uitwerking van het project

een verdunde laag Sigma-

betrokken worden. “Alle buurtbe-

fix Universal aangebracht.

woners mochten hun zegje doen

Daarop kwamen twee

over de aankleding van de muur”,

lagen grijze Sigma Façade

zegt Aurore Detienne. “We heb-

Topcoat. Voor de verschil-

ben met alle wensen rekening

lende ‘kunstwerken’ werd

gehouden. En gelukkig hebben

Sigma Torno Satin gebruikt.

we ook hulp gekregen van Sigma

In samenwerking met de

Coatings die ons de producten en

kunstacademie hebben we

technisch advies ter beschikking

daarvan trouwens een basis-

stelde waarmee we een 90-tal

kleurenpalet samengesteld.

betonnen panelen hebben kunnen

Het geheel werd tenslotte

beschilderen of versieren. Een

afgewerkt met twee lagen

belangrijke steun.” Het schilder-

Paragraf van Seigneurie,

werk zelf werd uitgevoerd door

een anti-grafitti-product.

allerlei vrijwilligers: kinderen van
Daniel André,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings

Seigneurie Paragraf Vernis Satiné,
zijdeglanzende twee componenten
anti-graffiti-vernis
De belangrijkste eigenschappen zijn:
- Op basis van polyurethaan
- Permanent systeem (na verwijdering
van graffiti dienen er geen nieuwe
lagen aangebracht te worden ).
- Graffiti zijn gemakkelijk te
verwijderen met behulp van
Seigneurie Paragraf Nettoyant
- Toepasbaar zowel op geschilderde
als onbehandelde ondergronden*
- Goedgekeurd door de NMBS
* Systeemopbouw afhankelijk van de
aard van de ondergrond. Raadpleeg
de technische fiche.
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