Sigma
Memo Paint.
Social media
voor thuis.

De
schrijfwis-schrijf
verf

Sigma heeft iets nieuws: Memo Paint.
Met Sigma Memo Paint wordt iedere egale oppervlakte beschrijfbaar en wisbaar
met whiteboardstiften of chalkmarkers. Leuk voor in de hal of in de keuken.
Handig voor op kantoor of school. Sigma Memo Paint is gemakkelijk verwerkbaar
en heeft maar één laag nodig. De verf is transparant: u kunt Sigma Memo Paint
dus gebruiken over iedere kleur en op iedere egale ondergrond.

DE VOORDELEN VAN
SIGMA MEMO PAINT
• Handig voor thuis, op kantoor en op school
• Gemakkelijk schrijven en wissen
• In één laag aan te brengen
• Geschikt voor iedere egale ondergrond
• Transparant, toepasbaar op elke kleur
• Eenvoudig te reinigen
• Whiteboard zonder boorgaten

Volg de onderstaande stappen om Sigma Memo Paint
op de juiste manier aan te brengen.
Sigma Memo Paint. Stap voor stap.
1. Reinig uw ondergrond en zorg dat deze
vrij is van stof, vuil en vet. Het beste resultaat
wordt bereikt als u Sigma Memo Paint
aanbrengt op een schone egale ondergrond.
2. Leg afdekkarton op de grond ter
bescherming.
3. Wij adviseren om schilderhandschoenen
en een veiligheidsbril te dragen bij
het voorbereiden en aanbrengen van
Sigma Memo Paint.
4. Bereid Sigma Memo Paint voor:
-V
 oeg de verharder toe aan het verfblik
met de basis.
-R
 oer (met een roerhoutje) drie minuten
stevig zodat beide vloeistoffen goed
vermengd zijn.
-V
 erwerk Sigma Memo Paint binnen
vier uur na menging.

5. Kies de juiste rol voor het aanbrengen
van Sigma Memo Paint. Bijvoorbeeld ProGold
Verfrol Microfibre.
6. Sigma Memo Paint heeft maar
één laag nodig.
7. Ventileer de ruimte na het schilderen.
8. Sigma Memo Paint is na vijf dagen
uitgehard en beschrijfbaar als whiteboard.
Wilt u meer informatie? Kijk op sigma.be

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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