Sigma
Memo Paint.
Social media
voor thuis.

De
schrijfwis-schrijf
verf.

Sigma heeft iets nieuws: Memo Paint.
Met Sigma Memo Paint worden gladde oppervlakken beschrijf- & wisbaar met whiteboard
markers en krijtstiften. Leuk voor in de hal, keuken of werkkamer. Sigma Memo Paint is
gemakkelijk verwerkbaar en in twee lagen aan te brengen. De verf is transparant: u kunt
Sigma Memo Paint dus gebruiken over iedere kleur en op iedere egale ondergrond.
De praktische en creatieve mogelijkheden zijn eindeloos.

DE VOORDELEN VAN
SIGMA MEMO PAINT
• Toepasbaar op elke kleur
• Aan te brengen op elke gladde ondergrond;
muren, deuren, kasten etc.*
• Alle benodigdheden voor de klus
in 1 handige box
• Whiteboard (op kleur) zonder boorgaten
• Overschilderbaar
* Let op met ondergronden van metaal of kunststof, neem contact op met Sigma
voor meer informatie.

Volg de onderstaande stappen om Sigma Memo Paint op de juiste manier aan te brengen.
Sigma Memo Paint. Stap voor stap.
1.	Het beste resultaat wordt bereikt als u Sigma
Memo Paint aanbrengt op een gladde ondergrond
waarop een watergedragen lak- of muurverf is
aangebracht. Bestaande verflagen grondig reinigen.
Laklagen matteren. Pas geschilderde ondergronden
minimaal 3 dagen laten drogen.
2.	Plak het gebied rondom het te behandelen oppervlak af
met Fineline-Tape.
3.	Leg ProGold Afdekzeil op de ondergrond ter bescherming.
4.	Bij het voorbereiden (mengen) en aanbrengen van
Sigma Memo Paint nitril handschoenen en een
veiligheidsbril dragen.
5. Voorbereiden Sigma Memo Paint:
-V
 oeg de verhardercomponent toe aan de
basiscomponent.
-M
 eng de componenten met een roerhout gedurende
3 minuten zorgvuldig tot een homogeen mengsel.
6. Aanbrengen Sigma Memo Paint:
-G
 aat u een muur schilderen, gebruik de ProGold
Verfrol Velours.
-G
 aat u bijvoorbeeld een houten deur schilderen,
gebruik dan de ProGold Viltrol.
- B reng Sigma Memo Paint aan van beneden
naar boven.

Inhoud Sigma Memo Paint kit
• Sigma Memo Paint Basis
• Sigma Memo Paint Verharder
• ProGold verfrol Vilt 10 cm
• ProGold verfrol Velours 18 cm
• ProGold nitril handschoen
• Afdekfolie
• Roerhoutje

- Gaat u een liggend oppervlak behandelen, bijvoorbeeld
een tafel, plaats na applicatie het voorwerp dan
verticaal voor een optimale vloeiing van de Sigma
Memo Paint.
- Verwerk Sigma Memo Paint binnen 4 uur na menging.
- Breng de tweede laag aan na 5 minuten tot maximaal
1 uur.
- Ventileer de ruimte tijdens het aanbrengen en het
drogen van de Sigma Memo Paint goed.
7.	Sigma Memo Paint is na 7 dagen beschrijfbaar en
reinigbaar.
8.	Beschrijf Sigma Memo Paint met niet permanente
stiften, zoals whiteboardstiften of chalkmarkers.
9.	Reinigen van het beschreven oppervlak kan worden
uitgevoerd met een zachte (vochtige) doek in combinatie
met onder andere whiteboard reinigingsspray, Glassex
of ProGold Reinigingsdoekjes.
Wilt u meer informatie? Kijk op sigma.nl

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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