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Et af Europas førende
professionelle
malingsmærker.
Historien om Sigma Coatings starter i Holland i 1722.
Siden har Sigma Coatings udviklet sig til en af Europas
førende producenter af industri- og bygningsmaling.
For at skabe de bedste rammer for at imødekomme
de krav du som professionel stiller, specialiserer vi os
i maling til professionelle markeder. Vores størrelse er
din fordel. Den giver os muligheden for at trække på
erfaringer i nord & syd i så forskellige lande som Italien,
Frankrig, Tyskland, Sverige, Holland og Færøerne, der
hver især bidrager til vores produktudvikling med viden
fra forskellige klimaer, traditioner og kunder.
De erfaringer hjælper os til altid at være på forkant. En
viden som vi aktivt bruger til din fordel, så den maling,
du står med i hverdagen, altid lever op til det håndværk,
du skaber. Det giver dig bredde, kvalitet og fleksibilitet
i dit produktvalg. I sidste ende, så er det dine resultater,
der betyder noget.
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Teknisk Service
- et professionelt
samarbejde.

Sådan kan vi hjælpe dig.
Teknisk service kan bruges på flere måder – afhængig af dine behov. Vi hjælper eksempelvis med
tilstandsvurdering, klargøring, anbefaling til behandlingsforslag, farvevalg, vedligeholdelse, og
uddannelse enten gruppevis eller individuelt.
Få styr på dit farvevalg
Hos Sigma Coatings finder du en komplet
samling af farvematerialer til professionelt
arbejde. De dækker dine funktionelle samt
inspirations- og rådgivningsmæssige behov
i dialog og samarbejde med dine kunder.
Spørg teknisk service, hvis du ønsker en
gennemgang af vores farvematerialer
eller hjælp og rådgivning.
MasterClass
Teknisk service afholder løbende kurser
rundt om i landet i forbindelse med sæsonskift, produktintroduktioner eller efter
ønske. Kurserne kan være introduktioner
til eksempelvis vores sortiment eller til en
kategori, du ønsker mere viden omkring
som eksempelvis epoxy- og gulvmaling
eller facadebehandling.
Det rette produktvalg
Opgaver kan variere meget. Særligt i nogle
miljøer oplever vi, at der kan være behov
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for ekstra benarbejde, når det helt rigtige
produktvalg skal på plads.
Skoler har fx stort slid på vægge og træpaneler. Her kunne en ridsefast emalje eller
stærkere vægmaling i højere glans måske
være løsningen.

vejledning, anbefaling til produktvalg,
behandlingsforslag samt en efterfølgende
vedligeholdelsesvejledning.
Den omhyggelige proces er medvirkende til
et gennemført professionelt arbejde, du kan
stå inde for.

Facader er dyre at vedligeholde, men ved at
bruge de rette produkter kan du forlænge
holdbarheden og være billigere i længden.
Også ved gulve er der mange muligheder.
Skal gulvet modstå stor mekanisk belastning? Hvilket miljø skal det bruges i?
Er der behov for effekter eller farvespil i
overfladen? Sigmafloor giver dig værktøjerne til flere forskellige løsninger.
Besigtigelse
Teknisk service står til rådighed for generel
dialog omkring både standard- og specialopgaver. Afhængig af opgaven vil et typisk
forløb indebære besigtigelse, vurdering,
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Sådan hjælper vi dig til den
bedste facadebehandling.
Vurdering af underlagets
beskaffenhed

Klargøring og forberedelse
af et bæredygtigt underlag

Teknisk beskrivelse af
den rette behandling

For at være helt sikker på, hvornår du kan
gå i gang med arbejdet, er det vigtigt at
vurdere, hvordan underlaget tager sig ud.
Vi hjælper dig med at vurdere den nuværende situation, og vi kommer naturligvis med
forslag til, hvordan du sikrer, at underlaget
bliver helt klargjort til videre behandling.

Underlag udendørs kan være enten helt
klar til behandling eller så kritiske og porøse,
at der er behov for at klargøre dem først.
Vi hjælper dig med vejledning til at skabe
det bedste bæredygtige underlag, der ligger
til grund for et malet slutresultat, du kan
stå inde for.

I mange situationer involverer facadebehandling mange personer fra forskellige
faggrupper. I den situation kan en officiel
teknisk beskrivelse hjælpe dig godt på vej,
når der er behov for at dokumentere valget
af produktvalg og generel behandling.

Projektrådgivning

Produktvalg

Farvescanning

Større byggesager kan involvere så mange
faggrupper, at der er behov for at bruge
teknisk service til mere specifik projektrådgivning. Her hjælper vi naturligvis
med at forklare og begrunde produktvalg
og overfladebehandling både skriftligt og
mundtligt, så du har både sparring og
dokumentation.

I vores hverdag ser vi utallige underlag,
forskellige sager og varierende ønsker til
overfladen. Vi hjælper dig med vejledning
til dit produktvalg ved både større og mindre
projekter, så du altid får sammensat en behandling, du kan stå inde for.

Ved reparationer eller overmaling af tidligere behandlede overflader er der typisk
behov for at fastholde præcis den farve,
som facaden oprindeligt er behandlet med.
Vi hjælper med at præcisere den nuværende
farve og den rette toning blandt Sigma
Coatings’ facadefarver, så du får det rette
match.
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Den bedste facadebehandling
er situationsbestemt.
Udfordringerne ved facadebehandlinger varierer fra projekt til projekt. For at
hjælpe dig med at forstå vores løsninger har vi lavet en oversigt over en række
af de almindelige udfordringer, som du kan møde i din arbejdsdag - og et
supplerende produktmix, der egner sig til den type projekt.
Husk, at vi hjælper dig med at sammensætte den bedste behandling. Tag os
med på råd som en sparringspartner til både de små og store spørgsmål.

Afsmittende
underlag.
Vi anbefaler altid, at du renser ned til
en bæredygtig bund. Der kan dog være
underlag i så dårlig forfatning, at det i
sig selv er en udfordring. I de situationer
er Hydro en effektiv løsning.

Små revner.
Små revner tyder på begyndende
problemer og viser sig ofte som
edderkoppenet-lignende mønstre
i malingsfilmen. Med Siloxan kan
du hurtig komme problemet til livs.
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Hydro Primer
Grund først med Hydro Primer, der vedhæfter effektivt på afsmittende underlag
og giver en forbedret klargøring til det
endelige toplag.

Siloxan Fix
Grund først med Siloxan Fix, der
trænger effektivt ind og klargør
underlaget til den afsluttende
behandling.

Hydro Topcoat
Afslut med Hydro Topcoat, der bygger videre
på de vedhæftende egenskaber. Sammen
udgør Hydro-systemet en effektiv systembehandling ved afsmittende underlag.

Siloxan Flex
Afslut med Siloxan Flex, der besidder
fremragende funktionelle og æstetiske
egenskaber samt en revneoverbyggende
effekt op til 0,5 mm.
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Den perfekte
bund.
Når du har nybyg eller et godt vedligeholdt underlag kan du uden bekymringer
vælge efter specifikke egenskaber i toplaget. Prøv fx en selvrensende facademaling som Facade Topcoat NPS®.

Skiftende
vejrforhold.
Skiftende vejrforhold er et tilbagevendende problem i vores klima. Hydro vedhæfter hurtigere end normalt, så du
undgår løbetendenser, afvaskning eller
andre konsekvenser ved, at regnen
falder kort efter påføring.

Ren beton med
lidt struktur.
Med Hydro Primer, RollPutz og
Sigmacryl kan du tilføre flade, slidte
eller livløse betonoverflader en flot
struktur, der giver dynamik og farvemuligheder til overfladen.

Hydro Primer

Facade Topcoat NPS®
Afslut med Facade Topcoat NPS® for
at opnå en selvrensende overflade,
der står flottere længere og afviser
smuds og snavs effektivt.

Grund først med Hydro Primer,
der vedhæfter effektivt og klargør
underlaget til behandling med det
endelige toplag.

Hydro Topcoat

Hydro Primer

Afslut med Hydro Topcoat, der i kraft af
sine vedhæftende egenskaber ikke har
samme løbetendenser og afvaskningsproblemer ved fugtigt vejr eller pludselig regn.

Grund først med Hydro Primer,
der vedhæfter effektivt og klargør
underlaget til behandling med det
endelige toplag.

Hydro Primer

RollPutz

Grund først med Hydro Primer, der trænger
effektivt ind og klargør underlaget til den
videre behandling. Påfør herefter RollPutz
som mellembehandling for at opnå en flot,
strukturgivende overflade.

Sigmacryl 6

Afslut med Sigmacryl 6, der beskytter
betonunderlaget med en karbonatiseringshæmmende overflade og kan tones
i tusindvis af farver efter NCS-systemet.
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Facadebehandling
behøver ikke at være raketvidenskab.
Det korrekte produktvalg er afgørende for resultatet samt dine kunders tilfredshed.
Her finder du et overblik over vores forskellige produkter, typiske underlag og
specifikke krav og egenskaber for de enkelte. Brug dette skema til at spore dig
ind på det korrekte produktvalg.

Hydro

Siloxan

Siloxan Flex

Beton

lllll

lllll

lllll

Eternit

lllll

lllll

lllll

Teglsten

lllll

lllll

lllll

Vandskuret

lllll

lllll

lllll

Kalkpuds

lllll

lllll

lllll

Kalkcementpuds

lllll

lllll

lllll

Leca sten / blokke

lllll

lllll

lllll

Kalksandsten

lllll

lllll

lllll

Sokkel

lllll

lllll

lllll

Cementbaseret

lllll

lllll

lllll

Olieemulsionsmaling

lllll

lllll

lllll

Plastikmaling fastsiddende

lllll

lllll

lllll

Plastikmaling afskalning

lllll

lllll

lllll

–

lllll

lllll

Silikoneemulsion

lllll

lllll

lllll

Kalk

lllll

lllll

lllll

Diffusionsåben

lllll

lllll

lllll

Karbonatiseringsbremsende

lllll

–

–

Smudsafvisende

lllll

lllll

lllll

Revneoverbyggende

lllll

lllll

lllll

Vandoptagelighed

lllll

lllll

lllll

Påføring

Pensel - Rulle - Sprøjte

Pensel - Rulle - Sprøjte

Pensel - Rulle

Tørretid

1 time

1 time

1 time

12-24 timer

6 timer

6 timer

NCS C21.3

Siloxan

Siloxan

Oversigt produktvalg
Underlag

Eksisterende behandling

Silikatmaling

Egenskaber

Fakta

Overmalbar
Farver
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Underlaget har afgørende
betydning for dit produktvalg.

Facade
Topcoat NPS®

Tidligere malingslag er med
til at bestemme behandlingens
fremgang.

Sigmaflex

Sigmacryl 6

Murmaling
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–

–
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lllll
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lllll

lllll

lllll

lllll

lllll

lllll

Pensel - Rulle

Pensel - Rulle

Pensel - Rulle - Sprøjte

Pensel - Rulle - Sprøjte

1 time

Ca. 3-5 timer

2 timer

1 time

3 timer

24 timer

6 timer

24 timer

NCS C21.3

NCS C21.3 - Lyse kulører

NCS C21.3

Se teknisk datablad

lllll

Facademaling har forskellige
egenskaber. Vælg den, der
matcher din opgave og behov.

Følgende anvisninger er vejledende behandlingsforslag
og kan variere efter opgaven.
Vi anbefaler altid, at du rådfører
dig med vores tekniske afdeling
ved komplicerede opgaver eller
tvivlsspørgsmål.

Per Bach
Tlf. 4068 5777
per.bach@ppg.com
Rene Peter
Tlf. 4040 8999
peter@ppg.com
Joy M. Kremer
Tlf. 2551 9118
kremer@ppg.com
Sanne Jensen
Tlf. 4015 9365
sjensen@ppg.com
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Tåler let regnpåvirkning efter påføring
Ekstraordinær vedhæftning
Problemløser til afsmittende underlag

TRADEMARK OF OMNOVA SOLUTIONS

Hydro
Som skabt til det danske vejr.
Væn dig til en ny hverdag med denne revolutionerende facademaling på basis af HydroPlioliteteknologi til projekter i omskiftelige vejrforhold og som effektiv behandling af kritiske underlag.
Hydro-systemet tåler let regnpåvirkning efter påføring og trænger hurtigere og dybere ind i underlaget, og fungerer derfor som den ultimative problemknuser i det uforudsigelige skandinaviske vejr.

Lad ikke vejret bestemme,
hvornår du arbejder
I Danmark er vejret tæt på at være facadeprojekternes værste fjende. Alting kan gå
som smurt indtil et pludseligt vejrskift
ødelægger hele dagens arbejde. Andre
dage kan du måske vente hele dagen, fordi
prognoserne har indikeret en større chance
for regn. Det er spildt arbejdstid og spildt
arbejde.
Med Hydro-systemet kan du øge din fleksibilitet i hverdagen kraftigt. HydroPlioliteteknologien sikrer en lynhurtig vedhæftning
af malingen, som trænger længere ind og
vedhæfter bedre. Du kan endda starte arbejdet, når prognoserne ellers ville anbefale dig
at lade være. Hydro-systemet tåler nemlig
let regnpåvirkning, hvis uheldet skulle være
ude og regnen falder pludseligt under arbejdet.

Effektiv til kritiske underlag
HydroPliolite-teknologien gør yderligere
Hydro-systemet velegnet til kritiske underlag, hvor det kan være svært at behandle
uden helt at rense det gamle ned først.
Hydro-systemet er derfor brugbart til mange
af de nedbrudte mineralske overflader, der
ellers kan være udfordrende.
Tilpas til dine behov
Vi bygger vores maling i systemer, så det
er nemt at gå til. Men oftest kan du tilpasse
systemerne til dine behov. Det gælder i særdeleshed for Hydro-serien, hvor primeren er
et fantastisk supplement til andre systemer,
hvor dens penetrerende og vedhæftende
egenskaber kommer dig til gode i mange
situationer. Overvej den som primer til
Siloxan Topcoat, Facade Topcoat NPS eller
Sigmacryl 6.

Hydro produktinformation:
Produkt:
Type:
Egenskab:
Anvendelse:
Tørretid:
Overmalbar:
Påføring:
Størrelse:
Forbrug:

Hydro Primer
HydroPliolite
Regnpåvirkelig
Facade
Ca. 1 time
Ca. 24 timer
Pensel eller rulle
2,5L - 10L
2-10 m2/ltr. afhængig af underlag

Hydro Topcoat
HydroPliolite
Regnpåvirkelig
Facade
Ca. 1 time
Ca. 12 timer
Pensel, rulle og airless-sprøjte
10L
6-8 m2/ltr.

Læs mere omkring anvendelse i det tekniske datablad på sigmacoatings.dk
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Med Hydro kan
du arbejde
effektivt i skiftende
vejrforhold.

Egnet til
Winterproof
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Skabt til at stå flottere i længere tid
Testet af hele Europa
Yderst åndbar og derfor velegnet
til vores klima

Siloxan
Et varigt resultat, du kan være stolt af.
Yderst holdbar facademaling af højeste professionelle kvalitet på basis af silikoneharpiksemulsion
med unik holdbarhed, meget høje vejrbestandige egenskaber og effektiv smudsafvisning, der sikrer
et flot resultat, du kan være stolt af.

Vælg det toplag, der passer dig
I Siloxan-systemet kan du vælge mellem
to forskellige toplag. Siloxan Topcoat er den
velkendte klassiker til almindelige mineralske underlag. Siloxan Flex kan du benytte
som revneoverbyggende toplag. Begge har
de det samme æstetiske og funktionelle
slutresultat, som Siloxan-systemet er kendt
for.
Med Siloxan Flex opnår du et fleksibelt
toplag, der fylder revnedannelserne ud og
flytter sig efter underlagets bevægelser
med en revneoverbyggende effekt op til
0,5mm, som ofte er rigeligt.

Denne vedvarende test af Siloxans egenskaber udgør samtidig din garanti for en
varig facadeløsning, der ældes med ynde.
Et komplet system
I serien indgår desuden grunderen Siloxan Fix
og facadefylderen Siloxan Fill – begge også
på basis af silikoneharpiksemulsion.
Benyt Fix til effektiv grunding eller Fill til
strukturgivende mellembehandling. Siloxan
er en populær behandling i Danmark, fordi
systemet særligt egner sig til de mange
mineralske underlag, vi har herhjemme.

Topkvalitet testet af hele Europa
Siloxan Topcoat sælges i størstedelen
af Europa, og testes dermed dagligt af
professionelle malere i alle former for
vind og vejr.

Siloxan produktinformation:
Produkt:
Type:
Egenskab:
Anvendelse:
Tørretid:
Overmalbar:
Påføring:
Størrelse:
Forbrug:

Siloxan Fix
Silikoneharpiksemulsion
Grunder
Facade
Ca. 1 time
Ca. 8 timer
Pensel
10L
8-12 m2/ltr.

Siloxan Fill
Silikoneharpiksemulsion
Strukturfylder
Facade
Ca. 1 time
Ca. 6 timer
Pensel eller rulle
10L
1-4 m2/ltr.

Siloxan Topcoat
Silikoneharpiksemulsion
Åndbar
Facade
Ca. 1 time
Ca. 6 timer
Pensel, rulle eller airless-sprøjte
5L & 10L
6-7 m2/ltr.

Siloxan Flex
Silikoneharpiksemulsion
Åndbar og revneoverbyggende
Facade
Ca. 1 time
Ca. 6 timer
Pensel eller rulle
10L
4-5 m2/ltr.

Læs mere omkring anvendelse i det tekniske datablad på sigmacoatings.dk
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Siloxan fås med
en almindelig
eller revneoverbyggende overflade.

Egnet til
Winterproof
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Revolutionerende NPS©-teknologi
Unik selvrensende overflade
Særlig effektiv på underlag af beton,
letbeton og andre hårde overflader

Facade Topcoat NPS®
Selvrensende teknologi
til de hårde underlag.
Revolutionerende facademaling med enestående selvrensende effekt på basis af 100 %
akryldispersion med NPS® nanoteknologi, der skaber en overflade, hvor regnen ikke slider,
men derimod rengører overfladen. Anbefales til hårde og glatte overflader som fx beton
eller letbeton for det bedste resultat.
Løsningen på beskidte og snavsede
facader
Unikt for NPS®-teknologien er den færdige
overflade efter behandling. Typisk bliver
facader snavsede og slidte som følge af
vekslende vejrforhold samt forurening.
Det problem er tiltagende i takt med, at
beboelsesområder bliver tættere.
NPS®-teknologien skaber en overflade,
hvor bindingen af snavs i overfladen er
stærkt reduceret. Det betyder, at en regnbyge i mange situationer er nok til at skylle
støv og snavs væk. Dermed er facadens
traditionelt værste fjende – dårligt vejr
– nu pludselig en af dens bedste venner.
Regnvejr slider mindre og bidrager med en
hjælpende hånd til at fastholde farvernes
rene og klare skær hele året rundt.

Facade Topcoat NPS® produktinformation:
Produkt:
Type:
Egenskab:
Anvendelse:
Tørretid:
Overmalbar:
Påføring:
Størrelse:
Forbrug:

Facade Topcoat NPS®
Akryl med NPS-teknologi
Selvrensende
Facade
Ca. 1 time
Ca. 6 timer
Pensel eller rulle
5L - 10L
6-9 m2/ltr.

Almindelig facademaling følger
murens struktur, og der opstår
smudslommer, hvor skidtet kan
sætte sig godt fast.
Virkningen for NPS® facademaling
gør, at intet snavs kan binde på
muren, og en simpel regnskylle
fjerner det, der måtte sidde.
Læs mere omkring anvendelse i det tekniske datablad på sigmacoatings.dk
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Stor elastisitet
Yderst beskyttende overflade til beton
Fyldig og gummilignende finish

Sigmaflex
Holder revnerne på plads.
Koldelastisk revneoverbyggende facademaling på basis af tykfilmsakryl. Med en yderst
fleksibel overflade af en gummilignende konsistens og styrke er Sigmaflex ikke til at
tage fejl af. Den egner sig særligt til større revner og som den absolutte beskyttelse
ved større industrielle betonbyggerier.
2 produkter. 1 behandling.
Sigmaflex har en række unikke egenskaber,
som gør den velegnet i mange situationer,
hvor kravene til den endelige beskyttelse af
underlaget er højere end normalt. En vigtig
bemærkning i arbejdet med Sigmaflex er, at
den meget kraftige beskyttelse opnås gennem en systembehandling.
Sigmaflex Basecoat påføres som grunder,
hvorefter Seigneurie armeringsfilt indsættes,
før at Sigmalife Basecoat igen påføres som
mellemmaling. Afslut herefter med Sigmaflex Topcoat i det ønskede antal toplag.
Den endelige overflade er yderst holdbar
og står med et struktureret, facadepudslignende udseende, der spærrer effektivt for
salpeterudtræk og er særdeles karbonatiseringsbremsende.

Sigmaflex produktinformation:
Produkt:
Type:
Egenskab:
Anvendelse:
Tørretid:
Overmalbar:
Påføring:
Størrelse:
Forbrug:

Sigmaflex Basecoat
Tykfilmsakryl
Revneoverbyggende
Facade
Ca. 5 timer
Ca. 24 timer
Pensel eller rulle
10L
0,25 - 0,6 m2/ltr.

Sigmaflex Topcoat
Tykfilmsakryl
Revneoverbyggende
Facade
Ca. 3-4 timer
Ca. 24 timer
Pensel og rulle
10L
0,4 m2/ltr.

Læs mere omkring anvendelse i det tekniske datablad på sigmacoatings.dk
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Tones i adskillige nuancer
Yderst rengøringsvenlig og slidstærk
100 % akryl

Sigmacryl
Allround til professionelt arbejde.
Facademaling på basis af 100 % akryldispersion. Sigmacryl udmærker sig med sin
enorme holdbarhed og slidstyrke. Egner sig til facader, og bruges hyppigt som et godt
robust alternativ til løsninger som Siloxan og Facade Topcoat NPS®.

Sigmacryl 6
Sigmacryl 6 er en robust facademaling på
basis af 100% akryl med stor holdbarhed
i det vores klima. Samtidig er den karbonatiseringsbremsende og beskytter derfor
betonunderlag effektivt.
Sigmacryl 22
Samme robuste facademaling på basis af
100% akryl i en højere glans, som er velegnet til nedre områder af facadebehandlingen som fx sokler.
Den højere glans hjælper med en forbedret
rengøringsvenlighed i de områder, der er
mest udsatte.

Sigmacryl produktinformation:
Produkt:
Type:
Egenskab:
Anvendelse:
Tørretid:
Overmalbar:
Påføring:
Størrelse:
Forbrug:
Glans:

Sigmacryl 6
Akryl
Robust
Facade
Ca. 2 timer
Ca. 6 timer
Pensel, rulle eller airless-sprøjte
2,5L - 10L
6-10 m2/ltr.
6

Sigmacryl 22
Akryl
Robust
Facade
Ca. 2 timer
Ca. 6 timer
Pensel, rulle eller airless-sprøjte
1L - 2,5L - 10L
6-10 m2/ltr.
22
Læs mere omkring anvendelse i det tekniske datablad på sigmacoatings.dk
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Winterproof
Additiv til facadesystemerne Hydro og Siloxan, der forbedrer tørreegenskaberne under ekstreme vejrforhold. Dette giver muligheden
for at male ned til underlagstemperaturer på 2°C og op til 90%
relativ luffugtighed.

Murmaling
Facademaling på basis af vinyl/olieemulsion. Velegnet til udvendige
overfladebehandlinger. Murmalingen kan anbefales ved facader, der
ikke slides voldsomt eller som genbehandles oftere. Vær opmærksom
på, at Murmaling indgår i et begrænset tonesystem, hvor der anvendes
pigmenterede tonepastaer for den bedste lysægthed. Murmalingen
er diffusionsåben og har en lille overfladespænding.

RollPutz
Brugsklar strukturpuds på basis af copolymerdispersion. Anvendes til
dekorativ strukturgivende overfladebehandling af ubehandlet eller
tidligere behandlet beton, puds, letbeton, gipskarton, træfiberplader
mm. Det afsluttende resultat er en flot, rustik og diffusionsåben overflade, der modstår slag og stød.

Hydrophob WS
Farveløst imprægneringsmiddel med vandafvisende egenskaber.
Anvendes til behandling af facader af teglsten, kalksandsten, beton,
gasbeton, fiberarmerede cementplader samt pudsede facader.
Gør porøse og sugende mineralske overflader vandafvisende, og
forhindrer derigennem risikoen for frostskader, udblomstninger
samt alge- og skimmelvækst.
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Tusindvis af
farvemuligheder.
Her ser du en række af vores standardfarver.
Disse er de mest anvendte i Skandinavien, og
kan bruges til inspiration. Mulighederne er
dog næsten uendelige. Kontakt os ved behov
for farveprøver og vejledning.

S 0502-Y

S 1015-Y20R

S 2005-Y20R

S 1030-Y20R

S 1502-Y50R

S 3050-Y70R

S 5020-G70Y

S 5020-R90B

S 5005-Y20R

S 7005-Y20R

S 7500-N

S 9000-N

Farverne er vejledende. Dobbelttjek altid farven med enten en RAL, Siloxan eller NCS C21.3 farvevifte.
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Et landsdækkende
netværk af
professionelle butikker.
Jylland
Aalborg

Håndværkervej 29

9000 Aalborg

Tlf. 9810 3575

Aarhus

Trindsøvej 15

8000 Århus C

Tlf. 8615 3400

Bramming

Storegade 47

6740 Bramming

Tlf. 7510 1955

Esbjerg

Islandsgade 44

6700 Esbjerg

Tlf. 7512 0737

Esbjerg N

Østervangsvej 26

6715 Esbjerg N

Tlf. 7512 5536

Haderslev

H.C. Ørstedsvej 2 E

6100 Haderslev

Tlf. 7452 0144

Herning

Hammershusvej 2A

7400 Herning

Tlf. 9721 1544

Hjørring

Frederikshavnsvej 92

9800 Hjørring

Tlf. 9891 0577

Horsens

Spedalsø 70

8700 Horsens

Tlf. 7626 9000

Kolding

Låsbygade 17

6000 Kolding

Tlf. 7552 0833

Vejle

Ibæk Strandvej 6

7100 Vejle

Tlf. 7584 0056

Odense SV

Brogårdsvej 4

5250 Odense SV

Tlf. 6596 2422

Odense M

Klokkestøbervej 12

5230 Odense M

Tlf. 6614 7882

Ringe

Jernbanegade 5

5750 Ringe

Tlf. 6263 3014

Svendborg

Ørbækvej 13

5700 Svendborg

Tlf. 6222 4490

Middelfart

Alsvej 7

5500 Middelfart

Tlf. 6441 6508

Fyn

Sjælland
Kastrup

Fuglebækvej 1

2770 Kastrup

Tlf. 3251 4760

Glostrup

Ejby Industrivej 60

2600 Glostrup

Tlf. 4343 5420

Helsingør

Rosenkildevej 4

3000 Helsingør

Tlf. 4921 0322

Hillerød

Vølundsvej 6F

3400 Hillerød

Tlf. 4825 5292

København NV

Nattergalevej 6

2400 København NV

Tlf. 3886 8821

Køge

Tigervej 17

4600 Køge

Tlf. 5663 2308

Næstved

Gramsvej 12

4700 Næstved

Tlf. 5572 9986

Roskilde

Københavnsvej 136B

4000 Roskilde

Tlf. 4638 5922

Slagelse

Østre Allé 32

4200 Slagelse

Tlf. 5852 9040

Sønder Hammer 43

3730 Nexø

Tlf. 5644 2000

Øerne
Nexø

Nykøbing Falster Københavnsvej 13

4800 Nykøbing Falster Tlf. 7244 0668

Teknisk service
Per Bach

Jylland 		

Tlf. 4068 5777

Rene Peter

Fyn		

Tlf. 4040 8999

Joy M. Kremer

København og omegn		

Tlf. 2551 9118

Sanne Jensen

Sjælland		

Tlf. 4015 9365
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Der tages forbehold for trykfejl.

Fandt du ikke det, du søgte?
Spørg efter et af
vores andre kataloger.
Væg & Loft
Med Danmarks bredeste væg- og loftsortiment kan du
vælge mellem professionelle standardløsninger, Europas
førende specialprodukter og de nyeste teknologier.

Træ & Metal
Danmarks stærkeste emaljesortiment til træ & metal bygger på
en række af de nyeste teknologier med ridsefaste overflader,
industriel effektivitet og stor indendørs alsidighed.

Træbeskyttelse
Danmarks professionelle træbeskyttelse er udviklet
med henblik på skandinaviske udfordringer med UVbeskyttelse og løsninger til både små og store projekter.

Epoxy & Gulv
Med Sigmafloor gør vi det nemt for dig at arbejde med
epoxy- og gulvmaling. Små størrelser, der er nemme at gå
til. Toning i butikken. Og rådgivning et og samme sted.

Varekatalog
Fuldt overblik over samtlige varer i det skandinaviske
sortiment for et af Europas førende professionelle malingsmærker - Sigma Coatings.

Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 56 64 50 00
Fax 56 64 50 55
sigma.denmark@ppg.com
sigmacoatings.dk

Et PPG varemærke

