Sigmulto Expression
Wanden met
artistieke uitstraling

Effect met flappenroller

Onder de muurverven is Sigmulto

heid in circa twintig minuten patronen

Expression de meest artistieke. Met

in de verf aan te brengen. Bovendien

deze muurverf creëert de vakschilder

is de muurverf semi-transparant. Door

zelf alle denkbare figuraties en kleur-

te combineren met de grondkleur of

effecten. Elk dessin is mogelijk met de

door het opzetten van meerdere kleur-

zeer expressieve muurverf Sigmulto

lagen zijn daardoor fraaie effecten te

Expression. De vakschilder en de

verkrijgen.

opdrachtgever zetten in feite samen

Minstens zo belangrijk is de duurzame

het ontwerp van een wand naar hun

kwaliteit van de watergedragen muur-

hand. Het behoeft geen betoog dat

verf. Zo is een met Sigmulto Expression

een ruimte daardoor een zeer exclusief

behandelde wand goed reinigbaar en

karakter krijgt.

zijn de muren sfeerbepalend en exclu-
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sief. Dat maakt dat de muurverf graag

Sfeerbepalende effecten

gebruikt wordt in openbare ruimtes,

Het geheim van Sigmulto Expression

zoals hotels, theaters, galerieën, kap-

schuilt in een speciale receptuur die

salons en restaurants.

aan de verf een lange open tijd geeft.
Hierdoor heeft de verwerker de gelegen6010 R70B
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Decoreren met Sigmulto Expression
Eerst schildert u de vlakke minerale ondergrond in de gewenste kleur met

Sigmulto Expression
Type

Watergedragen muurverf

Vervolgens zet u Sigmulto

Effect

Expressief

Expression op met de kwast of

Toepassing

Binnen

met een normale (ProGold)

Glansgraad

Mat

Praktisch rendement

Ca. 10-20 m2/liter mede afhankelijk
van het gewenste decoratie effect

Minimale verwerkingstemperatuur

5 ºC

Droog na*

Ca. 8 uur

Overschilderbaar na*

Ca. 48 uur

te bereiken wordt geadviseerd om vanuit de linker

Dichtheid

Ca. 1,0 kg/dm3

of rechterbovenhoek het oppervlak waaiervorming

Percentage vaste stof

Ca. 13 vol. %

Kenmerkenbladnummer

8251

Sigmatex Superlatex Matt.

verfroller. De verf hoeft niet
verdund te worden en is dus
direct te gebruiken. In de
nog natte laag brengt u het
gewenste effect aan met behulp
van een spatel, sleepkwast, folie of welk
hulpmiddel dan ook. Om een regelmatig effect

te behandelen.

Diversiteit in kleur

* bepaald bij 23 °Celsius en 50 % R.V.

Sigmulto Expression is verkrijgbaar in de kleur die
u maar wenst. Omdat de verf semi-transparant is,

Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie benodigde

speelt de ondergrondkleur altijd een rol bij de

productinformatie. Sigma adviseert deze voor het gebruik van Sigma

kleur indruk. We raden u aan te beginnen met

producten te raadplegen. Bij vragen of twijfel neemt u contact op

donkere kleuren als u meerdere kleuren gebruikt.

met Technisch Centrum Bouw.

Disclaimer: De kleureffecten in deze folder kunnen vanwege druktechnische redenen
afwijken van de werkelijkheid.
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