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Voorwoord

Beste Lezer,

In dit nummer speelt kleur de absolute hoofdrol. Dat zal u natuurlijk niet
verbazen.
Verfraaien is immers, naast beschermen, het belangrijkste doel van verf.
Geen wonder dus dat Sigma Coatings op het gebied van kleur zo ongelooflijk
veel te bieden heeft.
Eerst en vooral zijn er de verven zelf, die voortdurend verbeterd en verfijnd
worden.
Dankzij allerlei technologische ontwikkelingen, waarover u meer leest in dit
nummer, kan Sigma u vandaag een nog breder kleurenscala aanbieden met
verven die nog duurzamer en kleurnauwkeuriger zijn en nog beter dekken.

NOVEMBER 2006

Ook wat kleuradvies betreft, blijven we onze marktleidende positie verder
versterken.
Naast de vele kleurenwaaiers hebben we nu ook het Sigma Inspiration Concept

HOOFDREDACTEUR EN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Patrick Van der Elstraeten

ontwikkeld. Voor u is dit totaalpakket een eindeloze bron van inspiratie die u in
staat stelt uw rol van kleuradviseur volop te spelen.
En we hebben nog heel wat andere middelen om u daarbij te helpen.
Denken we maar aan de stalenservice en de Sigma Colour Viewer, waarmee u

REDACTIE - ADRES

Spectra - CONTINU
Excelsiorlaan 7 - 1930 Zaventem
Tel : 02 725 08 33 - Fax : 02 725 18 63

E-mail: spectra@continu-vde.be

de foto van een gebouw of interieur voor de ogen van de klant kunt inkleuren.
Natuurlijk beperken we ons in deze Spectra niet tot een opsomming van de
vele kwaliteiten van onze diensten en producten. We tonen u ook heel wat
opmerkelijke praktijkvoorbeelden. Dit keer hebben we niet op een kilometer

ADVIES

Voor vragen en advies kan u
telefonisch terecht bij Technical
Services van Sigma Coatings Tel : 011 27 87 32.

gekeken. De kleurprojecten die we u in dit nummer voorstellen brengen
ons van de Westhoek, via Brussel en Parijs naar een stukje China in België.
Ik wens u een kleurrijke en inspirerende reis.

Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de uitgever.

Veel leesgenot,

Geert Janssens,
Algemeen Directeur
SigmaKalon Deco Belux
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Gekleurde volumes
van Jean Nouvel
Parijs heeft een rijk aanbod aan

gebruikt voor het ‘Musée des arts

het publiek kan vrij kiezen welk

musea. De nieuwste aanwinst staat

et civilisations’. Bij de opening

continent het wil ontdekken.

aan de oevers van de Seine en in

werd gekozen voor ‘Musée du

Centraal in de langsrichting is een

de directe nabijheid van de Eiffel-

Quai Branly’.

rustruimte voorzien, een sculptu-

toren. Het was de Franse president

In het concept van architect Jean

raal volume bekleed met leder. In

Chirac die het initiatief nam om

Nouvel is de grote tuin die onder

de verduisterde ruimte worden de

de niet-Europese kunst en -cultuur

het museum doorloopt het uit-

objecten uitbelicht waardoor de

samen te brengen, een verzameling

gangspunt. Met de grootste zorg

ruimte nauwelijks wordt ervaren.

van 300.000 creaties uit Afrika,

ontwikkelde hij een parcours, een

Nouvel koos voor de kracht die de

Azië, Oceanië en de beide Ame-

wandeling vanaf de tuin, door de

objecten uitstralen en niet om zijn

rika’s. Bij de start werd vaak het

witte inkomruimte tot aan de grote

architectuur prominent aanwezig

woord ‘Arts Premiers’

donkere expositieruimte op de

te stellen.

verdieping. In het museumgedeelte

Wat het meest in het oog springt

is er geen verplichte route,

aan de buitenkant zijn de gekleurde gesloten volumes aan de zijde
van de Seine. Door de verschillende formaten en kleuren krijgt de
gevel een geritmeerde compositie,
een verrassende en ongebruikelijke gevelcompositie. In sommige
volumes zijn er kleine openingen
aangebracht, wat aan de bezoeker
toelaat om vanuit het interieur een
glimp op te vangen van de tuin en
de Seine.

04 05

SPECTRA

ARCHITECTUUR

In deze vooruitspringende boxen zijn
kleinere kabinetten aangebracht waarin
op een zeer verschillende wijze een aantal
topstukken worden gepresenteerd. Het
interieur van de volumes is telkens anders,
zowel in materiaalkeuze, vormgeving als
verlichting.
In het bouwblok gelegen kant rue
Université introduceerde Nouvel op een
originele wijze kleur. Aan verschillende
hedendaagse Australische aboriginal
kunstenaars werd gevraagd de plafonds
te beschilderen. Op de begane grond
is de bookshop gesitueerd en door het
beschilderd plafond krijgt deze ruimte een
bijzondere sfeer. De plafond beschildering
loopt door naar buiten, bovenaan de
vensteropeningen.

Dit alles resulteert in een onverwacht resultaat. In dit gebouw toont Nouvel dat kleur een uiterst geschikt middel is
om een gebouw te ritmeren, om de zeggingskracht te verhogen. Kleur accentueert hier het concept van de kleine
kabinetten, plaatsen van het museum waar een andere ervaring wordt nagestreefd.

Jean Nouvel
(°1945)

Ongetwijfeld één van de toonaangevende
Europese architecten van dit ogenblik.
L’Institut du Monde Arabe in Parijs (1981-1987)
is het eerste gebouw waarmee Nouvel internationaal in de belangstelling komt. Met een
kantoorgebouw voor CLM/BBDO (1988-1992) en
een Congrescentrum in Tours (1989-1993) toont
Nouvel op een subtiele wijze hoe hij een gebouw
weet in te passen in een omgeving. Zijn ambitieus
project voor een “Tour Sans Fin” (1989) in Parijs
wordt niet gebouwd.
Zijn belangrijkste creaties in de jaren ’90 zijn :
de Opera van Lyon (1986-1993) en de oefening
in transparantie, de Fondation Cartier in Parijs
(1991-1995). In de jaren ’90 krijgt Nouvel boeiende buitenlandse projecten: Galerie Lafayette
in Berlijn (1992-1996) en een congrescentrum in Luzern (1989-2001). De wijze waarop hij het gebouw aan
de oevers van het meer heeft ingeplant toont zijn grote voeling met de kwaliteiten van de bouwplaats. In
1999 wint hij twee belangrijke wedstrijden : de uitbreiding van de Reina Sofia in Madrid (1999-2005) en
Musée Quai Branly, het museum dat in juni j.l. haar deuren opende. Nouvel zoekt niet naar een formele
gelijkenis tussen zijn ontwerpen. Het programma en de locatie geven hem voldoende randvoorwaarden
om telkens te streven naar een ander resultaat. Er bestaat niet iets als een “stijl Nouvel”, hij toont ons dat
gebouwen ontstaan door permanent onderzoek naar nieuwe mogelijkheden.

Een toren met kleureffecten
voor Barcelona
De skyline van steden wordt bepaald door de verticale
toevoegingen. Architectuur is steeds een middel
geweest om de culturele en economische dynamiek
te visualiseren. Barcelona blijft de stad van Antoni
Gaudi, de ontwerper van de Sagrada Familia, de nog
niet afgewerkte kerk met de slanke torens. Maar de
skyline van Barcelona kreeg nieuwe toevoegingen die
beeldbepalend zijn, zoals de communicatietoren van
Norman Foster en de “twin towers” aan het voormalig
Olympisch dorp.
De recente belangrijke toevoeging is de 142 meters
hoge Torre Agbar, de hoofdzetel van de stedelijke
watermaatschappij Aguas. De toren staat langs de
Diagonal, de brede boulevard die de stad doorkruist
van west naar oost.

De voorgeplaatste gevel in glas en aluminium bevat
glaspanelen. Deze gevel werd uitgevoerd door

karakter. Het is niet de vorm die spectaculair moet zijn

de firma Fractal uit Roeselare.

maar de veelheid aan effecten die de toren oplevert
naargelang de lichtinval op de gevel. Hij zoekt ook

Kleur is hier voor Nouvel van essentieel belang.

naar verrassende effecten tussen de dag en nacht

Op betonwand werden aluminium panelen gemon-

situatie van de toren.

teerd met maar liefst 25 verschillende kleuren. Om bij

Nouvel verwijst naar water: “La surface de l’édifice

avond dit kleureffect te versterken tot een magische

évoque l’eau : lisse, continue, mais aussi vibrante et

verschijning werden maar liefst 4.500 lampen in de

transparente puisque la matière se lit en profondeur,

gevel gemonteerd naar een concept van Yann Kersalé.

colorée et incertaine, lumineuse et nuancée”.

Geen enkele toren in Europa heeft een zo kleurrijke

De dragende gevelstructuur, met daarin 4.400

verschijning als deze Agbar van Jean Nouvel.

vensters, is in beton. Voor de zeven bovenste
verdiepingen koos hij voor een staalskelet.

Dit artikel werd gerealiseerd in samenwerking
met Marc Dubois.
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Het beste kleuradvies
is persoonlijk kleuradvies
Fabienne Bruyninckx van Bruyninckx Designers,
grafisch en industrieel ontwerpbureau, is de
ontwerpster van het Sigma Inspiration Concept
dat u op de volgende bladzijden wordt voorgesteld. Met haar hadden we een gesprek over goed
en slecht kleuradvies en over het verschil tussen
trends en tendensen.
“De woorden trends en tendensen worden vaak te pas en
te onpas uitgesproken. Een tendens is een menselijke reactie,
een antwoord op of een gevolg van een sociale of maatschappelijke gebeurtenis. Pas wanneer een tendens gecommercialiseerd wordt kan men spreken van een trend. Het zijn uiteindelijk
de trendwatchers die bepalen wat interessant is om op de markt
te brengen en wat dat niet is. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het
gebruik van metaalkleurige stoffen en verven”.

Innovatie is nog zo’n woord dat vaak
wordt gebruikt.
“Je kunt inderdaad niet zomaar iets nieuws introduceren.
Om te innoveren moet je een drietal trends, die aan de oorsprong liggen van de vernieuwing, goed in de gaten houden.
Eerst zijn er de sociale trends, dat zijn sociale bewegingen die
in de hele wereld aanwezig zijn, zoals technologie, globalisatie,
vergrijzing. Ze beslaan een periode van 10 tot 30 jaar. Daaruit

individuele behandeling van de mens. Daaruit volgt dat

volgen dan de consumententrends, die zo’n 5 tot 10 jaar duren.

men ook een kleuradvies heel persoonlijk moet geven.

En uiteindelijk worden dat markttrends, die een korte termijn

Vroeger was men tevreden met iets dat in de mode was,

bestrijken van 1 tot 5 jaar. In die periode werken de producen-

vandaag wil men er veel meer eigenwaardes in vinden”.

ten concepten uit waarvan ze weten dat ze zullen verkopen.
Bij het innoveren is het belangrijk dat je met deze trends en

Welke zijn de belangrijkste kleurtendensen?

bewegingen rekening houdt”.
“Het thuisgevoel is heel belangrijk, we zijn op zoek naar

Geeft u eens een voorbeeld van enkele
sociale trends.

geborgenheid, willen terug naar de natuur. We gaan
echter niet alleen natuurtinten gebruiken maar deze dynamisch combineren met felle, contrasterende kleuren. Een

“Het feit dat men nu alle risico’s onder controle wil houden. 30

belangrijk gevolg van de positionering van het individualis-

jaar geleden zou men het heel vervelend gevonden hebben dat

me is ook de terugkeer van zwart-wit. Omdat men al jaren

er overal camera’s staan. Als je nu een parking binnenrijdt heb

gewend is om fel genuanceerde kleuren te gebruiken,

je niets liever dan dat er camera’s staan. Een ander voorbeeld als

kiest men echter niet alleen voor puur wit en zwart, maar

gevolg van deze trend zijn de steeds meer opkomende gesloten

ook voor off whites en off greys waar een fijn kleurgevoel

woongemeenschappen die nu worden gebouwd. Een andere

in zit, om alzo meer persoonlijkheid te geven aan dit

sociale trend is de drang naar een meer persoonlijke en

clair-obscur contrast”.

TENDENSEN

Hebben maatschappelijke
ontwikkelingen ook een
gevolg op het kleuradvies?
“Natuurlijk. Het is heel belangrijk dat men
kleuradvies geeft dat voldoende onderzocht is. Niet iets voorstellen dat je zelf
mooi vindt, je niet beperken tot wat mooie
kleurcombinaties, maar een kleuradvies geven dat gericht is op de klant. Dat zal in de
toekomst het verschil maken tussen goed

Muren krijgen
zachte en levendige
schaduwwerking

en slecht kleuradvies. Neem nu de opkomst
van het gebruik van warme kleuren, zoals
rode en bordeaux tinten. In de jaren 60 en
70 mocht rood dynamisch en opvallend
zijn want onze levensstijl was dynamisch,
levenslustig en positief. Vandaag zitten we
met heel wat agressiviteit en angsten in de
maatschappij en rood is een warme maar

Sigmulto Effino is een nieuwe supermatte, watergedragen
muurverf in het assortiment van Sigma. Door zijn warme
uitstraling en uniek effect is deze verf bij uitstek geschikt
voor representatieve ruimten zoals hotels, theaters, kantoren
en galeries. Het decoratieve effect wordt bepaald door de
schilder.

ophitsende kleur. Je moet er dus voorzichtig mee omspringen en in een kleuradvies

Een eerste belangrijk voordeel

de markt gebracht. Deze box

op de juiste plaats en in het juiste volume

is dat Sigmulto Effino gemakke-

bevat 12 kleurstalen Sigmulto

toepassen in functie van onze huidige en

lijk aan te brengen is. De eerste

Effino, 12 kleurstalen van de

toekomstige levenswijze”.

laag wordt toegepast met de

Sigmacryl Supermatt, plus een

rol, daarna wordt het gewenste

Sigmulto Effino folder. De stalen

decoratieve effect in de tweede

zijn handgemaakt en op A4-for-

laag aangebracht met een spal-

maat, wat de klanten een goede

ter of blokkwast die in willekeu-

impressie geeft van deze twee

“In de huidige en toekomstige architec-

rige richtingen bewogen wor-

supermatte afwerkingen.

tuurtrends en woontrends vinden we een

den. Hoe gladder de ondergrond

aantal gelijkwaardige elementen terug zo-

en hoe donkerder de kleur, hoe

als: grote ruimtes zowel in de breedte als in

groter de dieptewerking en hoe

de hoogte, strakheid en soberheid, zuivere

contrastrijker het schaduwspel.

lijnen en koele vormen. Deze hebben uiter-

Maar zelfs als men kiest voor

aard ook een invloed op onze decoratie-

wit of voor een zachte tint, dan

trends, materiaalkeuze en kleurkeuze.

nog krijgt de muur een subtiele

Het heeft allemaal te maken met het

expressie. Een ander opmerkelijk

At-Home gevoel, warmte, genegenheid,

kenmerk is dat deze verf dankzij

gevoeligheid en persoonlijkheid. We

zijn fijne parelachtige structuur

constateren een groot gebruik van aan de

heel zacht aanvoelt. Precies

aarde gerelateerde materialen. We zien dat

daarom heeft Sigma Coatings

sommige opdrachtgevers en kunstenaars

een Sigmulto Effino Box op

Hoe vertaalt zich dat allemaal
in de praktijk?

de muurschildering prefereren als persoonlijke inbreng in een ruimte. We merken een

De belangrijkste kenmerken
van Sigmulto Effino :
• Camoufleert de ondergrond
• Na een maand schrobvast volgens
EN 13300, klasse 2
• Decoratief effect in één-pot
systeem (primer en toplaag)
• Minder gevoelig voor krassen
en strepen
• Soepele verwerking
• Waterdampdoorlatend
• Onverzeepbaar

opwaardering van uitgesproken decoratieve patronen, dessins en technieken”.

Willen de klanten meer met
contrasten en materies spelen?
“Ja, het combineren van glansgraden en
structuren gaat terug naar de trend om
de dingen te gaan voelen. Zo kan een
strakke gladde hoogglanskast nu naast
een supermatte lichte gestructuurde muur.
De nieuwe woningen hebben steeds meer
lichtinval en dat maakt dit contrastenspel
alleen maar rijker”.
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Inspiratie
voor compleet kleuradvies
Het kleuradvies aan klanten een stuk
overzichtelijker en gemakkelijker
maken. Dat is het doel van Sigma
Inspiration Concept, een totaalpakket bestaande uit een kijkboek, twee
kleurenwaaiers en stalenmappen met
handgeschilderde stalen. Sigma
Coatings onderstreept hiermee
nogmaals zijn leidende positie op
het gebied van kleurservice.

“Er wordt heel veel gesproken over kleur, vooral in magazines.

Met dit concept hebben de schilder en voorschrijver

Kleur kun je op twee manieren benaderen : vanuit de techni-

een werkinstrument in handen met een echte meer-

sche kant en vanuit de meer creatieve kant. Technisch gezien

waarde. Iets waarmee zij zich naar hun klanten mak-

kan Sigma elke kleur maken met een hoge mate van nauwkeu-

kelijker kunnen profileren als kleuradviseur. Sigma

righeid. Aan de andere kant is er grote behoefte aan kleurma-

heeft altijd gestaan voor technische kwaliteit, dus

terialen: waaiers, knipstalen, kleuradvies. Daarin wil Sigma meer

ook in dit kleurconcept moest de kwaliteit van het

betekenen, en daarom worden er workshops gegeven en zijn

kleuradvies primeren,” zegt Fabienne Bruyninckx,

een aantal nieuwe producten en inspiratieconcepten ontwikkeld

die het hele concept samen met Sigma Coatings

zoals de Digitaal Sigma Colour Viewer en het Sigma Inspiration

ontwikkelde en uitwerkte.

Concept.

Het Sigma Inspiration Concept is
nu verkrijgbaar. Vraag ernaar bij
uw Sigma-verkooppunt of via
de afdeling Customer Service
op 011 27 87 23.

Sigma Colour Marketing
Meedenken - of beter nog : vooruitden-

Totaalconcept

kunnen worden voorgesteld. Binnen

ken - op het gebied van kleuradvies. Dát

de drie hoofdstijlen worden er telkens

is wat de afdeling Sigma Colour Marke-

De naam ‘Inspiration’ is in elk geval

6 kleurgroepen voorgesteld.

ting van SigmaKalon doet. Wat zijn over

perfect gekozen. De allereerste bedoe-

Dezelfde kleuren vindt men ook terug in

twee, drie of vier jaar de modekleuren?

ling van het Sigma Inspiration Concept

een waaier met volle kleurvlakken en in

En hoe verhouden maatschappelijke en

is immers inspiratie op te doen. Om het

een tweede waaier waarin de kleurcom-

sociale trends zich tot kleurbehoefte?

de klant gemakkelijker te maken, is het

binaties uit het boek zijn opgenomen.

geheel onderverdeeld in drie hoofd-

Ten slotte hoort er ook een map met

De medewerkers van deze afdeling

stijlen: new classic, modern country en

A6 NCS stalen en A4 handgeschilderde

analyseren de wereldwijde trends in

living design. In het kijkboek worden

stalen bij het pakket. Zodoende kan

kleurgebruik en zetten deze om in

deze termen toegelicht en kan je

men spelen met bepaalde kleuren-

kleurpaletten, zodat daar snel en

ontdekken hoe bepaalde kleuren of

combinaties en ze stapsgewijs aan-

effectief technische oplossingen

kleurencombinaties binnen deze stijlen

passen aan de wensen van de klant.

voor kunnen worden ontwikkeld.
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toont de kracht van kleur

Bekroonde renovatie

R E A L I S AT I E

Achter het historische
stadhuis van Kortrijk werd
een voormalig bankgebouw
omgebouwd tot stadskantoor.
In dat ‘Nieuwe Stadhuis’ speelt
kleur een belangrijke rol.

Eind jaren ‘90 kocht de stad Kortrijk het
bankgebouw dat zich pal achter het
stadhuis bevindt. Het gebouw bood vele
voordelen - het was groot genoeg om
alle stadsdiensten in onder te brengen
en het bevond zich in het centrum van
de stad - maar ook enkele nadelen: het
was weinig klantvriendelijk en straalde
niet echt veel transparantie uit. Het
bureau noA.architecten (An Fonteyne,
Jitse van den Berg en Philippe Vierin
- Brussel/Brugge) kreeg de opdracht dat
te veranderen. Jean-Pierre Vanacker, de
stadsarchitect van Kortrijk, leidde de
verbouwing. “Het bureau stelde voor om
het in te richten als een grootwarenhuis,
waar in plaats van producten diensten
worden verkocht. Geen administratief
gebouw dus, maar een gebouw dat even
aantrekkelijk is als een warenhuis. In de
grote publieksruimte op de gelijkvloerse
verdieping werden daarom alle tussenwanden weggehaald. En er werd ook
consequent gebruik gemaakt van kleuren
om de verschillende diensten aan te
duiden. Voor dit project kregen wij van
Vlaams Minister G. Bourgeois de prijs

‘Bouwheer 2005’ in de categorie

En die kleur wordt consequent doorge-

‘herbestemming en gebruik van

trokken in alles wat met de dienst

gebouwen’ en daar zijn we best

te maken heeft : de balies, het tapijt

trots op.” Die bekroning is volkomen

en zelfs het meubilair. Het resultaat is

terecht. Dit nieuwe stadhuis is een

een zeer moderne en aantrekkelijke

opmerkelijke realisatie. In de grote

publieksruimte die bij de inwoners van

publieksruimte op de benedenverdie-

de stad bijzonder in de smaak valt.

ping werden niet alleen de tussenwan-

Sommige Kortrijkzanen komen zelfs ge-

den, maar ook de bekleding van de

woon even in een van de vele kleurrijke

plafonds en de betonnen kolommen

sofa’s zitten alleen om wat te ontspan-

verwijderd. De ruwe betonnen draag-

nen en te genieten van de drukte.

structuur maakt nu deel uit van het

Mensen die voor hun plezier naar het

interieur. Er werden nieuwe openingen

stadhuis komen, dat moet uniek zijn.

gemaakt in de buitenmuren en het
plafond zodat het daglicht overvloedig
binnenstroomt. En zoals gezegd werd
er veel gebruik gemaakt van kleur.
Elke stadsdienst (milieu, welzijn,
cultuur,...) kreeg zijn eigen kleur.

Sigma Renova Isotop Matt,
hoogwaardige watergedragen
verf voor gebruik op
binnenmuren.
De voornaamste eigenschappen
van Sigma Renova Isotop Matt
zijn :
• Grote dekkracht
• Zeer gemakkelijk verwerkbaar
• Na 4 uur overschilderbaar met
een tweede laag
• Zeer goede isolerende werken
t.o.v. nicotine-aanslag, rook- en
roetaanslag en waterkringen
• Goede hechting op licht
poederende ondergronden
• Weinig gevoelig voor zuigingsverschillen op gerepareerde
ondergronden.

Er zijn maar twee verfsystemen
gebruikt: Sigma S2U op de MDFplaten en Sigma Renova Isotop
Matt voor sommige betonnen
muren en plafonds. De keuze voor
deze muurverf ligt voor de hand.
Het beton was behoorlijk vervuild
en Renova Isotop Matt heeft een

Marc Vansteelant,
Regio Manager
Sigma Coatings

grote dekkracht en een zeer goed
isolerend vermogen. Het is dus de
ideale oplossing voor doorslaggevoelige vervuilingen. De schilderwerken werden uitgevoerd door de
firma Jodecor uit Kortrijk.
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Van ruïne
tot luxehoeve
Als u denkt aan een ontspannen weekend in een rustige omgeving, dan is het Speghelhof
zeker aan te raden. Deze oude herenhoeve op het platteland in de buurt van Wervik werd
omgebouwd tot een schitterende vakantiehoeve.

Het Speghelhof bestaat uit drie ge-

bevinden zich drie gastenkamers die

bouwen die rond een binnenplaats

elk volgens een eigen thema zijn

met duivenhok staan opgesteld.

aangekleed. Bij de afwerking ervan

Wie er rondloopt, kan zich nauwe-

werd een waaier van Sigmasyste-

lijks voorstellen dat hier tot twee

men gebruikt in vele verschillende

jaar geleden alleen maar ruïnes

kleuren. Het bedrijf van Philippe Van

stonden. “De gebouwen hadden

Meenen stond in voor de schilder-

meer dan 10 jaar leeggestaan,”

werken. “Op het buitenhoutwerk

zegt eigenares Caroline Brackx. “Er

hebben we Amarol Triol toegepast.

groeiden bomen door de muren, de

Ook binnenin hebben we dit pro-

vloeren bestonden uit aangestamp-

duct, aangelengd met olie, aange-

te aarde en de steunberen van de

bracht op de draagbalken wat zorgt

twee schuren waren rot.” Vandaag

voor een origineel, ‘oud’ effect.

is het Speghelhof het typevoor-

Deuren en houten plafonds kregen

beeld van een geslaagde renovatie.

een S2U-systeem, voor de muren

Een van de schuren is ingericht

werd gekozen voor Sigmacryl Decor

als feestzaal, in het hoofdgebouw

en Sigma Kwartstone.

Sigma Kwartstone, plastische
kwartsverf op basis van
kunststofdispersie
De voornaamste eigenschappen
van Sigma Kwartstone zijn:
• Fijnkorrelige structuur
• Hoge duurzaamheid
• Elastisch
• Onverzeepbaar
• Waterdampdoorlatend
• Carbonatatieremmend
• Was en nat schrobbaar
• Goed verwerkbaar
• Opkleurbaar in alle
kleuren NCS 21.2

De korrelige structuur van
Sigma Kwartstone komt in deze
omgeving overigens uitstekend
tot zijn recht. Ten slotte werden
sommige muren ook behangen.” De inrichting bewijst
alvast dat een oordeelkundig
gebruik van kleuren en verfsystemen kan leiden tot prachtige
ruimten met een heel eigen
accent. Het Speghelhof is dan
ook een aanbevolen adres voor
wie inspiratie wil opdoen voor
kleurgebruik en binnenhuisinrichting. De 4 ha grote tuin met
ezels, geiten, eenden, Gallowaykoeien en Belgisch trekpaard
krijgt u er gratis bij.
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Watergedragen verven
matter dan mat
De toekomst voor binnentoepassingen is aan de
watergedragen verfsystemen. En hoewel de kwaliteit ervan
onberispelijk is, hebben sommigen nog steeds de stap niet
gezet. Dit project bewijst dat die twijfel ongegrond is.

“De klant had niet een bepaald

inderdaad met deze watergedra-

type verf gevraagd,” zegt schilder

gen systemen afgewerkt. Opval-

Kurt Beneens die deze impo-

lend daarbij is dat voor de muren

sante woning ten noorden van

en kasten in deze splinternieuwe

Antwerpen afwerkte. “Hij vroeg

villa gekozen werd voor een

wel een bepaald resultaat en hij

rustiek streepeffect, waarbij de

eiste kwaliteit. Met Sigma S2U

strepen van de kwasten goed

Nova en Sigmacryl Decor heeft

zichtbaar blijven. De toepassing

hij die kwaliteit gekregen.” Alle

ervan is vrij eenvoudig. De verf

muren, plafonds en de ontelbare

wordt eerst gerold en daarna

ingebouwde muurkasten en het

worden er met de borstel strepen

andere houtwerk werden

in getrokken.

De keuze was snel gemaakt.
De klant wou kwaliteit en de
schilder wilde een watergedragen systeem. S2U Nova
Matt combineert beide
eigenschappen perfect.
Bovendien is het de matste
lak in de markt, wat voor
deze toepassing bijzonder
geschikt was. Omdat er nog
geschilderd werd op de dag
dat de eigenaars de woning
betrokken, waren ook de
korte droogtijd en de afwezigheid van geurhinder heel
belangrijke eigenschappen.
De Sigmacryl Decor muurverf
werd dan weer gekozen
omdat hij zonder meer de
beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.

Yvan Colyn,
Projectcoördinator
Sigma Coatings

Kurt Beneens is overigens een

verven werk, zeker in kleine ruim-

onvoorwaardelijke fan van waterge-

ten, dan proef ik de verf ’s avonds

dragen systemen. Voor hem mogen

nog. Hier waren we op de dag

de VOC-richtlijnen vanaf vandaag

van de verhuizing nog wat kleine

al worden toegepast. Vooral het

retouches op het houtwerk aan het

ontbreken van geurhinder vindt

doen in een kamer waar de mensen

hij een groot voordeel. “Als je met

’s avonds moesten slapen. Dankzij

synthetische verven werkt, dan blijft

Sigma S2U Nova Matt kan dat pro-

die geur lange tijd hangen. In slaap-

bleemloos. En voor de slijtvastheid

kamers en kinderkamers is dat echt

en de vloei hoef je het zeker niet te

niet te doen. En ook als schilder heb

laten. Deze zijn gewoon perfect.”

Sigma S2U Nova Matt,
hoogwaardige, watergedragen
lakverf voor binnen op basis
van acrylaatpolyurethaan.
De voornaamste eigenschappen
van Sigma S2U Nova zijn:

ik er last van. Als ik met synthetische
• Zeer mat uitzicht
• Slijt-, stoot- en slagvast
• Watergedragen
• Snelle overschilderbaarheid
• Goede open tijd
• Geurarm
• Onverzeepbaar
• LTA (Liphophobic Technology
for (PU)Acrylics)
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Europese wijk
in Brussel
blijft groeien
De Europese Unie wordt steeds groter
en dus neemt ook het aantal Europese
kantoren in Brussel hand over hand toe.
Naast het vroegere Luxemburgstation
bevinden zich opnieuw twee kantoorgebouwen in de afwerkingfase. Er werden
al tienduizenden vierkante meter muren
en plafonds geschilderd.

D4 en D5, zoals de gebouwen in EU-jargon heten,
bevatten conferentie- en vergaderzalen, vertaalcabines en vele honderden kantoren. De traphallen,
eindeloze gangen en 600 kantoren van D4 waren
eind augustus al afgewerkt, de oplevering van D5 is
gepland in maart 2007. Schildersbedrijf ASLV uit As
staat in voor de meeste schilderwerken. “We hebben
de muren en plafonds van de kantoren afgewerkt
met een watergedragen Sigmacryl muurverf die

we aanbrachten met de
airless,” zegt werfleider Dirk
Vanloffelt. “Voor dergelijk
werk is spuiten natuurlijk
ideaal. Met één arbeidsgang breng je even veel
laagdikte aan als met twee
arbeidsgangen met de rol.
Op die manier hebben we
de 8 verdiepingen van het
gebouw, in totaal toch zo’n
50.000 m2, kunnen afwerken met slechts 3 schilders.
In de traphallen hebben we
ook nog een 30-tal deuren
geschilderd met een Sigma
S2U-systeem. Ten slotte
hebben we nog alle gangen
behangen met vinylbehang.”

Efficiënte verfssystemen waren hier de

Voor de deuren in de traphallen

belangrijkste factor. We hebben dan ook

lag het kras- en slijtvaste Sigma

gekozen voor de Sigmacryl muurverf die

S2U-systeem voor de hand.

een optimale prijskwaliteitverhouding

Om de kosten te drukken

combineert met voordelen als een goede

is alles geschilderd in het wit,

dekking, afwasbaarheid en reukloosheid.

het kleuradvies was dus vrij

Jim Bries,
Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings

eenvoudig.
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SigmaTint :
alles wat u nodig heeft
voor prima kleurresultaten
Wat uw wensen ook zijn op kleurgebied... Sigma maakt er verf van. Sigma heeft daarvoor
alles in huis: niet alleen de verf zelf, maar ook tal van andere diensten en hulpmiddelen.
Variërend van de nieuwe kleurenwaaier C21.2 en de stalenservice tot speciale trainingen
op kleurgebied. En van de kleurrijke software van Sigma Colour Viewer tot het nieuwe
Inspiration Concept, vol inspirerend adviesmateriaal.

Nóg betere prestaties op het
gebied van dekking, duurzaamheid,
kleurnauwkeurigheid, kleurbereik
Als het over kleuren gaat, legt Sigma de lat steeds hoger.
De afgelopen jaren heeft het Sigma kleurenlaboratorium
wat dat betreft weer belangrijke stappen gezet. Een
kleine 4.000 veel toegepaste kleuren zijn uiterst kritisch
geanalyseerd op mogelijke verbeterpunten. Op basis van
nieuw geïntroduceerde kleurpasta’s zijn voor een groot
aantal kleuren nieuwe kleurrecepten ontwikkeld. Zodat
Sigma op eigenschappen als dekking, buitenduurzaamheid, kleurnauwkeurigheid en kleurbereik nog beter
presteert.

Nieuwe kleurrecepten,
nieuwe mogelijkheden

lichtechtheid of
buitenduurzaam-

Dankzij de introductie van het Extended Colourmixing

heid. Bij de door-

System (E.C.S.) kan Sigma een nog breder kleurenscala

ontwikkeling van

aanbieden en is Sigma in staat om de kleuren exacter

de kleurrecepten

en genuanceerder af te stemmen op de eisen van de

werden de belangrijkste kleurenwaaiers tegen het licht

praktijk. Zo komen de Sigma kleuren in de kleurgebieden

gehouden, waaronder de C21.2 waaier, de Professional

geel/groen en geel/rood nog beter uit de verf. En is bin-

Pastel waaiers en de RAL-waaier. Want het gaat er toch

nen het bestaande kleurenpalet of de dekking verbeterd,

om dat de kleur die u vraagt identiek is aan de kleur van

of de kleurnauwkeurigheid of de duurzaamheid. En soms

het uiteindelijke resultaat.

al deze eigenschappen tegelijk. Ook het kleurbereik voor
alle Sigma gevelverven is aanzienlijk vergroot. En voor
de buitenkleuren zijn er opmerkelijke verbeteringen in

Origineel

Sigma Stalenservice biedt kleurstalen op A5- of A6-formaat
Kleuradvies geven met behulp van een kleuren-waaier
is goed maar toch zien klanten de voorgestelde kleuren
liever op een zo groot mogelijk kleurstaal. Dankzij de
nieuwe Sigma Stalenservice is dat nu perfect mogelijk.
Voor een jaarabonnement kunnen architecten en
schilders nu een onbeperkt aantal kleurstalen aanvragen
van kleuren uit de C21.2 waaier, de Professionele
Pastels waaiers, Sigmulto Metallic en Supermatt en
van de RAL-kleuren.
De stalen worden aangeleverd op A5- of op A6-formaat.
Ze kunnen alleen on-line via www.sigma.be worden
aangevraagd en u krijgt ze via de post geleverd.

Kleurenwaaier C21.2,
de meest complete ooit
Sigma breidde onlangs zijn kleuraanbod uit
met 200 nieuwe NCS-kleuren. Dat betekent
dat de vakman en voorschrijver nu kunnen
kiezen uit liefst 1950 NCS-kleuren en 185
RAL-kleuren. Al die kleuren zijn opgenomen in de nieuwe C21.2 kleurenwaaier die
daardoor de compleetste kleurenwaaier
ooit is. Om nog beter tegemoet te komen
aan de vraag vanuit de markt is vooral het
aantal lichtere tinten, zoals ‘off-whites’,
uitgebreid.

Meer informatie over SigmaTint vindt u op www.sigma.be.
U kunt ook altijd terecht bij de Sigma-contactpersoon in uw regio.
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Langdurige
kleurstabiliteit
De privéwoning van schilder Claude Mestdagh in het centrum van Ingelmunster valt meteen op.
Het is een modern gebouw geschilderd in een warme kleur. Voor de buitenafwerking werd
gekozen voor Sigma Façade Elastocoat.

De woning is opgetrokken met
Hebel-cellenbetonpanelen (vroeger
werden ze Ytong-panelen
genoemd) die vooral in de
industriebouw worden gebruikt.
De panelen zijn 5 m lang en
60 cm hoog en geven de woning
een modern, gelaagd uitzicht.
Omdat het hier om een privéwoning gaat, die bovendien pal
aan de straatkant staat, werd er
heel veel aandacht besteed aan de
afwerking van de panelen.
Ze werden eerst helemaal uitgeplamuurd (liefst 3 lagen) en vervolgens afgewerkt met een Sigma
Façade Elastocoat-systeem. Dat wil
zeggen, eerst een laag Unigrund
S fixeermiddel, dan een grondlaag
Sigma Façade Elastocoat Filler en
vervolgens twee lagen Sigma
Façade Elastocoat. De eigenschappen van Elastocoat leest u
hiernaast, maar een heel belangrijke kwaliteit in dit geval was
de hoge kleurstabiliteit. Zelfs de
zogenaamde moeilijke kleuren blijven dankzij Sigma Façade Elastocoat
goed bewaard. De woning die er 2 jaar na de werkzaamheden nog altijd
onberispelijk uitziet, bewijst dat.

Sigma Façade Elastocoat, elastische,
zijdematte gevelverf in systeemopbouw op basis van een polyvinylestermengpolymeer in waterdispersie.
De voornaamste eigenschappen van
Sigma Façade Elastocoat zijn:

Elastocoat (nieuwe naam voor Sigma Aquadur)
was hier het ideale verfsysteem omdat het speciaal
werd ontwikkeld voor de blijvende elastische
afwerking van muren en gevels in beton of cement.
Bovendien heeft het een uitstekende hechting en is
het eenvoudig aan te brengen. Het is leverbaar in wit
en alle tinten van het Sigma Color System.

• Blijvend elastisch
• Hoge kleurstabiliteit
• Slagregen- en weerbestendig
• Waterdampdoorlatend
• Ongevoelig voor alkalische inwerking
• Hoog dekkingsvermogen
• Duurzame bescherming
• Carbonatatieremmend

ACTUALITEIT

Schilderen
op Chinese wijze
Parc Paradisio, gelegen tussen Mons en Ath, heeft er een unieke attractie bij. Tientallen
Chinese ambachtslui legden er een authentieke Chinese tuin aan, meteen de grootste buiten
China. Alle schilderwerk werd uitgevoerd met Sigma-producten. En met de borstel.
“zegt Bertrand Pettiaux, botanische verantwoordelijke van
het park. “Zij hebben een totaal
andere mentaliteit en werkmethode. Het lijkt alsof ze heel
traag werken, maar ze gaan wel
continu door, zonder ophouden.
Zo hebben ze de 3 ha grote tuin,
met al zijn stenen constructies,
aangelegd in minder dan 10
maanden. Dat is heel opmerke-

Omwille van het taalprobleem

lijk want ze doen alles met de

hebben we voor het houtwerk

De Chinese tuin is een ommuurd

hand”. Ook het schilderwerk

een eenvoudig verfsysteem gekozen

geheel van traditionele paviljoe-

werd door de Chinese ambachts-

dat optimaal aan alle kwaliteitsei-

nen met puntdaken, boeddhisti-

lui uitgevoerd. En ook hier horen

sen voldoet: Sigma Amarol Triol,

sche tempels, bruggen, waterval-

we hetzelfde verhaal. De vele

een éénpotsysteem. Voor de muren

len en zigzagpaden die allemaal

tientallen vierkante meters muren

hebben we Sigma Façade Pearlcoat

een heel specifieke betekenis

en hout werden eerst uiterst mi-

weerhouden. Naast zijn mat uitzicht

hebben. Alles werd gebouwd

nutieus geplamuurd, met de hand

biedt het parelend effect van

en aangelegd door 35 Chinese

geschuurd en pas dan geschil-

dit product het voordeel de

ambachtslui uit Shangai die niet

derd. Daarbij kwam geen rol, laat

beschilderde oppervlakken

alleen hun werktuigen mee-

staan een spuitmachine, aan te

langer proper te houden.

brachten, maar ook meer dan 30

pas. De Sigma Façade Pearlcoat,

containers met rotsen, planten,

Amarol Triol, Sigmalife en Sigma

antieke beelden, enz. “Samen-

Neofer Decor werden in industriële

werken met die mensen was

hoeveelheden met de borstel

Tanguy Flipo,

een absoluut unieke ervaring,

aangebracht.

Commercieel Technisch
Adviseur Sigma Coatings
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