Sigmulto Evolution
Voor levendige wanden

Het dessin van de multi-colour Sigmulto

Esthetisch en praktisch

Evolution, ook wel de spotlook of het

Het is niet alleen het esthetische aspect

spateffect genoemd, maakt ruimten

dat Sigmulto Evolution al jaren tot een

warm en levendig. In dit product zitten

veelgevraagd product heeft gemaakt.

meerdere kleurdeeltjes waardoor

De decoratieve Sigmulto Evolution is

wanden een prachtig veelkleurig effect

ook zeer goed reinigbaar en heeft

krijgen. En dat geeft een stijlvolle uit-

bovendien een buitengewoon hoge

straling aan interieurs. De kant-en-klare

duurzaamheid.

multi-colour is verkrijgbaar in maar liefst

Dat verklaart waarom de kleurrijke

36 tijdloze dessins. De verf is alleen aan

dessins van Sigmulto Evolution op

te brengen door middel van spuiten.

grote schaal worden toegepast in
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onder meer hotels, kantoren, ziekenhuizen en winkels.
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Decoreren met Sigmulto Evolution
Sigmulto Evolution is geschikt voor gladde en vlakke
minerale ondergronden. De ondergrond behandelt

Sigmulto Evolution
Type

Watergedragen muurverf

Effect

Multicolour

verspuiten met diverse typen spuitapparatuur,

Toepassing

Binnen

waaronder de Sigma Multipainter.

Glansgraad

Mat

Praktisch rendement

Ca. 3 m2/liter

worden dan te klein waardoor het

Minimale verwerkingstemperatuur

5 ºC

effect verloren gaat. Sigmulto

Droog na*

Ca. 16 uur

Evolution kan overigens uitstekend

Overschilderbaar na*

Ca. 16 uur

Dichtheid

Ca. 1,10 kg/dm3

Percentage vaste stof

Ca. 24 vol. %

Kenmerkenbladnummer

8250

u eerst met een dekkende grondlaag Sigmatex
Superlatex Matt. Daarna kunt u de Sigmulto Evolution

Meng de multi-colour niet mechanisch of te intensief. De kleurdeeltjes

afgewerkt worden op een glasweefsel systeem.

De dessins
Met de waaier en de materiaalkaart van Sigmulto

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

Evolution krijgt u een goede indruk van de 36
dessins. Ieder dessin bestaat uit een witte basis

Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie benodigde

waarin meerdere kleurdeeltjes verdeeld zijn. In het

productinformatie. Sigma adviseert deze voor het gebruik van Sigma

interieur laten de dessins zich prachtig combineren

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

met harmoniërende monokleuren. Daarvan zijn

met Technisch Centrum Bouw.

eveneens stalen opgenomen in de Sigmulto
Evolution-waaier.

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