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Wanneer kies je voor Sigma Rapid?
Een topresultaat realiseren in situaties waar sneldrogende verf
gewenst is? Dat kan met Sigma Rapid. Een alkydlak die zó snel
droogt, dat vuil en regen bijna geen kans krijgen de verflaag te
beschadigen. Bovendien kunnen ramen en deuren al na 2 uur
worden gesloten. Een prachtresultaat, snel en goed, dát is
Sigma Rapid.

In specifieke situaties waar snelle droging van verf gewenst is om toch een goed eindresultaat
te kunnen bereiken.
Snel deuren en
ramen sluiten

Vuil in
natte verflaag

Wisselende
weersomstandigheden

Super snelle droging en
duurzame elasticiteit.
Een speciaal door PPG ontwikkeld gemodificeerde alkydhars zorgt
bij temperaturen tussen 0°C en 25°C voor een super snelle droging
in de eerste droogfase. Het Sigma Rapid systeem is daardoor al
kleefvrij na 2 uur en de Rapid Primer zelfs overschilderbaar na 3 uur.
Het speciale bindmiddel heeft nog een ander voordeel: Na de eerste
droogfase verloopt het verouderingsproces van het Sigma Rapid
verfsysteem trager dan bij conventionele alkyd systemen.
Daarmee is de verffilm duurzaam elastisch.

Een perfect eindresultaat in
uitdagende omstandigheden.
In uitdagende omstandigheden behaalt u met Sigma Rapid een
perfect eindresultaat. Dit bespaart u overlast en tijd, zodat u sneller
kunt genieten van een perfect eindresultaat.

DE KENMERKEN VAN
SIGMA RAPID
• Unieke Fast Drying Technology van PPG
• Zeer snel kleefvrij
• Hele jaar door verwerkbaar
(0°C tot 25°C)
• Duurzaam elastisch verfsysteem
• Mooie vloei
• Hoge dekkracht
• Verkrijgbaar in zijdeglans en hoogglans

Sigma staat waar u voor staat. Dat kan een prachtig afgerond project zijn, kostenefficiënt
onderhoud, esthetisch én functioneel kleuradvies, maar evengoed een strak gelakte
voordeur. Dus luisteren en leren we, en werken we dagelijks aan producten en diensten die
u helpen het beste uit uzelf te halen. Zo wordt ieder project een succes. Van groot tot klein.
Onze kennis delen we graag en actief met u. Of het nu gaat over techniek, materiaal, kleur
of duurzaam onderhoud. En we blijven ons voortdurend verbeteren. Dus investeren we
continu in slimme, toekomstgerichte oplossingen. Dit alles met maar één doel voor ogen:
een resultaat waar u trots op kunt zijn. Nu en straks. Keer op keer.
Uw resultaat telt. Sigma.
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