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Voorwoord

Beste Lezer,

Sigma Coatings doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn.
Zo bieden we u om te beginnen een brede waaier van verfproducten die
voldoen aan de meest uiteenlopende behoeften. De verschillende werven
die we u in dit nummer voorstellen, zijn daar een mooie illustratie van.
Esthetische muurverven voor een hypermodern schoolgebouw, ijzersterke
tweecomponentenlakken voor de badkamers in een studentenhotel, decoratieve
meerkleurige verven voor de binnenwanden van een prestigieus kantoorgebouw
en goed dekkende muurverven voor de muren van een drukbezochte tentoonstelling. Sigma Coatings heeft het allemaal.
Ook onze dienstverlening blijven we verder uitbouwen en verﬁjnen.

JUNI 2007

U hebt beslist al gehoord van de Colour Designers, een nieuw onderdeel van
onze kleurservice. In deze Spectra vindt u al een eerste voorbeeld van het werk
en de doeltreffendheid van deze kleuren- en decoratiespecialisten.

HOOFDREDACTEUR EN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Patrick Van der Elstraeten

En uiteraard verwacht u van ons dat we u ook een nieuwe doorbraak voorstellen
in de verftechnologie. Wat dat betreft zullen we u zeker niet teleurstellen.
Dat verf beschermt en verfraait wist u al lang. Maar wist u ook dat er binnenkort
een Sigmaverf op de markt komt die... de lucht zuivert?

REDACTIE - ADRES

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

E-mail : spectra@continu-vde.be

Hoe de vork precies aan de steel zit, leest u verder in dit nummer.
ADVIES

Veel leesgenot,

Geert Janssens,
Algemeen Directeur
SigmaKalon Deco Belux

Voor vragen en advies kan u
telefonisch terecht bij Technical
Services van Sigma Coatings Tel : 011 27 87 32.
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de uitgever.

FOTO’S

PSK : Jerome Latteur, Mikaël Falke,
BOZAR
MPI “Zonneken” : Architectenbureau
Maenhout - Brussel
COVER / Brussels International
Students Centre : A2D Architecten
Tervuren
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Paleis voor Schone Kunsten
Een miskend meesterwerk
van Victor Horta

Met de bouw van het Paleis voor Schone
Kunsten (PSK) na de eerste wereldoorlog
wilde de overheid Brussel een nieuw elan
geven als artistieke stad. Gelijktijdig moest
de nieuwbouw een cruciale schakel zijn in
het Kunstberg project, de verbinding tussen de boven- en benedenstad. Architect
Victor Horta (1861-1947), die reeds grote
faam bezat met zijn grensverleggende art
nouveau gebouwen, kreeg de opdracht.
Het project, opgetrokken tussen 1920 en
1928, beschouwde Horta als zijn meesterwerk, zoals blijkt uit zijn memoires.
De expositieruimtes werden in 1928 in
gebruik genomen, de grote muziekzaal
Henri Le Boeuf met 2.200 zitplaatsen een
jaar later.
Historici en critici waren het hier niet eens
met Horta, de art deco-ornamentiek met
een klassieke inslag werd gezien als een
stap achterwaarts, een verloochening van
zijn progressieve art nouveau vormentaal
uit de periode 1893 tot 1904.
Het zou echter niet correct zijn om Horta’s
PSK te benaderen vanuit een eng perspectief van de vormentaal. Het programma
was vernieuwend en ongebruikelijk: het
samenbrengen van muziekzalen, tentoon-

boven elkaar geplaatste functies. Alhoewel het gaat
om een compact bouwvolume wist hij een vloed van
daglicht te introduceren in de grote beeldenzaal en de
expositieruimtes.
De beheersing om ruimtes met elkaar te verbinden is
meesterlijk en valt te vergelijken met zijn reeds afgebroken ‘Maison du Peuple’ uit 1895-1899.
Op een verbluffende wijze maakt hij een parcours
tussen de twee toegangen, het ontwikkelen van een
‘stedelijk interieur’.
De inventiviteit van de onderlinge schikkingen van
de ruimtes kreeg de prioriteit. Anderzijds werd elk
detail met de grootste zorg vormgegeven en ging zijn
aandacht ook naar het kleurgebruik in functie van de
concrete plaats of het gebruik van de ruimte.
Het complex wordt in meerdere fazen gerenoveerd
door de Regie der Gebouwen. De werken staan onder
supervisie van Prof. Arch. Barbara Van der Wee die
reeds een aantal Horta gebouwen vakkundig restaureerde. Voor wat betreft kleuronderzoek werd beroep
gedaan op de deskundigheid van Lode De Clercq.
Ondertussen kreeg de programmering een nieuw elan
onder de nu welbekende naam BOZAR.

stellingsruimtes, eetgelegenheden en zelfs winkels,

Dit artikel werd gerealiseerd in samenwerking met Marc Dubois.

een mix van functies die wij nu in het Centre Pompidou in Parijs als evident ervaren. Door de winkels
aan de straatzijde te situeren ontstond een levendige
gevelwand, een bijdrage aan het stedelijk leven.
Het PSK werd vaak omschreven als een ‘onzichtbaar
paleis’, een terechte bedenking omdat het complex
maar één gevel bezit kant Ravensteinstraat. Om het
uitzicht op de benedenstad vanuit het Koninklijk
Paleis niet te belemmeren kon Horta niet anders dan
zijn gebouw ingraven in de helling van het terrein.
De toegang kant Warandepark valt nauwelijks op.
Het PSK werd voor Horta een oefening van ruimteontwikkeling in het interieur, hoe een complex
bouwprogramma wordt vertaald in een geheel van
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Meesterwerk
in permanente uitvoering
Het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel werd de laatste jaren
voor een groot deel gerenoveerd. Maar eigenlijk is dit meesterwerk
van Horta nooit af.
Het Paleis voor Schone Kunsten beslaat een

Een miljoen bezoekers per jaar

oppervlakte van 1 ha pal in het centrum van
Brussel, tussen het centraal station en het

Tijdens de sluitingsdag werden we rondgeleid

Warandepark. Verspreid over 6 verdiepingen

door Ignace Bultijnck, een van de 190 vaste per-

heeft het gebouw 4.500 m2 tentoonstellings-

soneelsleden van het Paleis en coördinator van

ruimte, 3 grote en kleine concertzalen,

de technische ploeg tentoonstellingen.

een grote multimediale zaal en diverse salons

“Een groot deel van de renovatiewerken is

en receptieruimten. Het hele jaar door worden

achter de rug. Er moet nog een groot restaurant

er concerten, tentoonstellingen en andere

worden ingericht en er komt binnenkort één

evenementen georganiseerd.

grote BOZARSHOP (360 m2) aan de straatkant.”

Sigmatex Superlatex, hoogkwalitatieve
latex muurverf voor binnen en buiten.
De voornaamste eigenschappen van
Sigmatex Superlatex zijn:

Van zwart naar wit en terug
Tentoonstellingen worden ingericht door curators en die
hebben zo hun eigen ideeën.
De ene wil de wanden pikzwart, de volgende wil ze spierwit.
Dat vraagt veel inspanningen van de schilders en de verfsystemen. Voor de tentoonstelling over de Duitse schilderkunst had
de ﬁrma Woutim het iets gemakkelijker. “We hebben
1.700 m2 wanden en plafonds geschilderd”, zegt Helga
Timmers. “Alle vaste wanden en plafonds in de grote en de
kleine tentoonstellingsruimte en ook de Horta-zaal. In ons geval was de kleurkeuze vrij eenvoudig: gebroken wit en enkele
accentkleuren. Als verfsysteem is er gekozen voor Sigmatex

s -OOI DECORATIEF UITZICHT
s HOGE DEKKING
s Weinig gevoelig voor vuilaanhechting
s -icroporeus
s REUKARM
s BESTAND TEGEN ZWAK ALKALISCHE
ONDERGRONDEN
s WEERSTAAT UITSTEKEND AAN WEER EN
WIND
s Spat niet
s Wasbaar
s KORTE BUITEN GEBRUIKSTELLING VAN
DE LOKALEN
s Schrobvast volgens DIN 53778
s .U OOK IN BASIS -

Superlatex.” Vermelden we tenslotte nog dat Sigma Coatings
een van de sponsors is van deze belangrijke cultuurtempel.
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Een verfsysteem
dat bestand is
tegen studenten
Op de hoek van de kleine Brusselse ring en de Van
Orleystraat bevindt zich het Brussels International Students
Centre. In dit voormalige bankgebouw werden vorig jaar
91 studentenkamers ingericht. De aard van het gebouw
vroeg om een speciale oplossing.

Het gebouw wordt uitgebaat door de vzw

lijke opdracht. Een bankgebouw met zijn

Quartier Latin, een organisatie die over

vele kantoren, gangen en vergaderruimten

heel Brussel studentenkamers verhuurd.

is nu eenmaal niet erg geschikt om te

Omdat er nood was aan huisvesting voor

verbouwen tot een studentenverblijf.

buitenlandse studenten die minder dan

Architect Stefan De Lausnay (A2D Architec-

12 maanden in de hoofdstad verblijven,

ten-Tervuren) legt uit. “Onze opdracht was

werd het Brussels International Students

om in de bestaande kantoren een kamer in

Centre ingericht. Dat was geen gemakke-

te richten voor 1 of 2 personen.

Dat moest gebeuren met een minimum aan ingrepen
omdat men het gebouw zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat wilde bewaren. We hebben daarom
in de verschillende kamers een module geplaatst die
alle functies combineert: een sanitaire ruimte, een
slaapgedeelte en een opslagruimte met koelkast”.
Onderaan douchen, bovenaan slapen
De volumes zijn gebouwd in houtskelet met daarop
MDF-platen aan de buitenkant en vezelcementplaten aan de binnenkant. Onderaan bevinden zich de
badkamer en een opslagruimte, het slaapgedeelte
bevindt zich op het dak van de module en is te bereiken via een ladder. Omdat de plafondhoogte van
de kantoren op elke verdieping anders is en omdat
er kamers zijn voor 1 en 2 personen werd elk volume
ter plaatse op maat gemaakt. Naast deze kamers
werden er per verdieping ook nog een keuken met
eetzaal en TV-kamers ingericht. Ten slotte werd ook
nog de achtergevel gerenoveerd.

Twee verfsystemen die tegen een stootje

Sigma Coltura WE Finish, watergedragen, tweecomponenten
rolcoating voor buiten en binnen
op basis van epoxy voor het
afwerken van vloeren en wanden.

kunnen
De opgefriste achtergevel werd afgewerkt met Sigmaﬂex, een soepel waterdicht

De voornaamste eigenschappen
van Sigma Coltura WE Finish zijn:

gevelverfsysteem op basis van acrylaatcopolymeerdispersies, waarbij de
ﬁlmvorming gerealiseerd wordt door de inwerking van UV-licht. Dit systeem
met dubbele vernetting is uitstekend geschikt om zowat alle geveltypes
slagregendicht te maken en scheurtjes blijvend te overbruggen.
De grootste uitdaging bevond zich echter aan de binnenkant. Hoe beschermt
men een badkamermodule die jaarlijks door vele verschillende studenten wordt
gebruikt?

s 7ATERGEDRAGEN
s 2EUKARM
s 3NELLE DROGING
s 'OEDE SLIJTVASTHEID
s "ESTAND TEGEN MECHANISCHE
belasting
s 'OEDE CHEMICALIÑNBESTANDHEID
s 'OED REINIGBAAR

De ideale oplossing bleek Sigma Coltura WE Finish te zijn,
een watergedragen tweecomponentencoating op basis van
epoxy. Om het geheel wat aantrekkelijker te maken, werd
op de verschillende verdiepingen telkens een ander en behoorlijk fel kleurtje gebruikt, gaande van rood en oranje via
groen en blauw tot turquoise. Het geheel valt blijkbaar in de
smaak. Het Brussels International Students Centre is zo goed
als altijd volzet.

h3IGMA #OLTURA 7E &INISH IS EEN SYSTEEM DAT AANBEVOLEN WORDT VOOR HET AFWERKEN VAN VLOEREN DIE LICHT
TOT MIDDELZWAAR BELAST WORDEN -AGAZIJNVLOEREN
BIJVOORBEELD OF SHOWROOMVLOEREN (ET LEEK ONS DAN
OOK HET IDEALE SYSTEEM OM VLOEREN EN WANDEN VAN DE
BADKAMERMODULES MEE AF TE WERKENv

Guy Vanschoenwinkel,
0ROJECTCOÚRDINATOR
Sigma Coatings
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Colour Designers geven
klantgericht kleuradvies
Sigma Coatings biedt een zeer complete kleurservice en zowel architecten
als schilders, bouwbedrijven en voorschrijvers kunnen beschikken over
kleurenwaaiers, kleurstalen en brochures. Sinds kort behoren ook de
diensten van Colour Designers tot dat ruime aanbod.

Onder de noemer SigmaTINT biedt Sigma een heel palet
kleurmaterialen en diensten: kleurenwaaiers, kleurstalen,
brochures, trainingen,... Maar omdat het aantal kleuren,
technieken en toepassingen steeds groter wordt, groeit
ook de behoefte aan professioneel kleuradvies. Daarom
heeft Sigma een nieuwe service in het leven geroepen:
Colour Designers. Het is een team van deskundige
kleuradviseurs die de aanvrager begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van een kleurenplan.
Ervaren kleuradviseurs
De Colour Designers zijn een zorgvuldig samengesteld
team van professionele freelance kleuradviseurs en
binnenhuisarchitecten. Ze hebben meerdere kleuropleidingen genoten, hebben heel veel ervaring, kunnen sprekende referenties voorleggen en beschikken
natuurlijk over alle Sigma-kleurmaterialen. Ze zijn over
hele land inzetbaar en zowel architecten als schilders,
bouwbedrijven, projectontwikkelaars, aannemers,
zorginstellingen en opdrachtgevers kunnen op hun
diensten een beroep doen.
Een professioneel kleurenplan
Een kleurenplan bestaat uit een gedetailleerde
beschrijving en een volledig uitgewerkt kleurvoorstel
met kleurstalen op basis van het Sigma-kleurenpalet.
Indien gewenst kan men het kleurenplan ook digitaal
laten visualiseren via de Sigma Colour Viewer.
Het kleurenplan wordt, in perfecte harmonie met
een technisch homogeen verfsysteem, uitgewerkt.
Meer informatie op www.sigma.be onder SigmaTINT.

Professioneel kleuradvies
een stuk eenvoudiger
Vragen uw opdrachtgevers al eens om een kleuradvies? En gebruikt u dan liever kleurstalen of
waaiers omdat u sommige software te ingewikkeld vindt? Dan moet u beslist kennismaken met de
nieuwe Sigma Colour Viewer. Met deze complete en zeer gebruiksvriendelijke software is professioneel
kleuradvies geven verrassend gemakkelijk.

Het principe van de Sigma Colour

Men kan kiezen uit verschillende

Sigma Colour Viewer 2.0 in een

Viewer is heel eenvoudig. Via een

Sigma-kleurencollecties, een eigen kleu-

oogopslag

gebruiksvriendelijke software wordt een

renpalet samenstellen of een NCS-code

geïmporteerde foto van een interieur

invoeren. Sigma Colour Viewer 2.0

De belangrijkste nieuwigheden van de

of buitengevel bewerkt en ingekleurd.

bevat zelfs de kleuren van het Sigma

nieuwe versie zijn:

Tot 20 verschillende onderdelen (bijv.

Inspiration Concept. Dat concept is

kozijnen, deuren, dakgoten, enz.)

een unieke inspiratiebron om kleuren

kunnen op die manier elk een eigen

te bepalen aan de hand van de meest

waaronder het Sigma Inspiration

kleur krijgen. Het gevolg is dat de

voorkomende woonstijlen en daarbij

Concept, de C21.2-waaier en de

klant onmiddellijk ziet hoe de geadvi-

passende kleurencombinaties. Het kleu-

nieuwe Sigmalife-kleurenkaart;

seerde kleuren er in werkelijkheid zullen

renpalet en de kleurencombinaties van

uitzien. Dus geen gegoochel meer met

Sigma Inspiration Concept lopen uiteen

kleurenwaaiers, kleurenkaarten en

van behoudend tot extravagant.

s KALIBRATIEPROGRAMMA OM DE
kleuren af te stemmen op zowat elk
type beeldscherm;
s  MARKEERBARE ONDERDELEN OM APART

kleurstalen en geen ontgoochelingen
achteraf. Het eindresultaat is onmiddel-

s KEUZE UIT NOG MEER KLEURENCOLLECTIES

Een compleet dossier

in te kleuren, dus ook geschikt voor
complexe projecten;

lijk zichtbaar op het scherm of op een

s GROTERE BEELDSCHERMRESOLUTIE WAT

kleurenprint. Het systeem houdt zelfs

Bij de ingekleurde foto worden auto-

rekening met de lichtval, met dag- of

matisch de benoemde onderdelen met

het mogelijk maakt nauwkeuriger te

kunstlicht en met de structuur van het

kleurnummers vermeld.

werken.

te schilderen oppervlak. En heel belang-

Indien gewenst

rijk: de software is bijzonder eenvoudig

wordt het advies

te gebruiken.

voorzien van een
projectnaam en uw

Kleuradvies in een handomdraai

bedrijfsgegevens
en logo. Dit zeer

Via een gebruiksvriendelijke handlei-

handige en profes-

ding is de gebruiker snel wegwijs in het

sionele kleuradvies

programma. Stapsgewijs, via enkele

kan daarna worden

muisklikken, krijgen verschillende on-

opgeslagen, ver-

derdelen van een foto de gewenste

stuurd of geprint.

kleur. En aan kleuren is er geen gebrek.
Voor alle informatie over de Sigma Colour Viewer kunt u terecht op www.sigma.be onder SigmaTint. De upgrade naar 2.0 is gratis voor wie al
een licentie heeft. Een nieuwe licentie kost `150 (exl. BTW). De demoversie is gratis. Sigma Colour Viewer 2.0 is beschikbaar in juni.
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Colour Designer
adviseert Vitaya
Voor de herinrichting van zijn kantoren deed
televisiestation Vitaya een beroep op een
Sigma Colour Designer. Zij koos voor taupe, grijs
en zwart. De reacties waren unaniem positief.

Vitaya, een lifestyle-zender die sinds 2000 in
Vlaanderen in de ether is, heeft een positieve
kijk op het leven. De zender staat voor ‘gelukkig
zijn in de woonomgeving, kwalitatieve programma’s, genieten in harmonie met anderen en
gezond leven’.
De verschillende programma’s die doorlopend,
7 dagen op 7 en 24 uur op 24, worden uitgezonden, beantwoorden aan deze ﬁlosoﬁe.
In het najaar start Vitaya overigens met een
digitale lifestyle-zender voor kijkers met aandacht voor hun woning en hun woonomgeving
en voor de professioneel geïnteresseerde kijker.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de zender
heel veel aandacht besteedde aan de herinrichting van zijn kantoren.

dus wilde ik het niet te druk maken. Ik heb me
trouwens niet beperkt tot de kleuren, maar ook
tips en ideeën gegeven voor de totaalinrichting”.
Als verfsystemen werd gekozen voor Sigma S2U
Nova Matt, Sigmacryl Decor Matt en Sigmulto
Metallic. Opmerkelijk daarbij is dat Sigma S2U
Nova Matt, een watergedragen lak – zeer slijtvast en dus ideaal voor druk bezochte ruimten
- werd aangebracht op de muren.
De plafonds op de benedenverdieping werden
gespoten met Sigmacryl Decor Matt. En op een
van de tussenwanden op de eerste verdieping
werd Sigmulto Metallic aangebracht met het
plekspaan, wat een verrassend effect oplevert.
De schilderwerken werden uitgevoerd door het
schildersteam van algemene aannemer Van Der
Stappen.

Een huiselijke loungestijl
“Ik wilde geen gewone werkomgeving”,
stuurder van Vitaya. “Ik wilde een loun-

Sigma S2U Nova Matt (LTA), matte
hoogwaardige, watergedragen lakverf
voor binnen op basis van acrylaat-

gestijl, we zijn tenslotte een lifestylezen-

polyurethaan.

zegt Mevr. Mignolet, afgevaardigd be-

der. Het is iets huiselijker maar toch blijft
het een kantoor. Beneden kozen we voor
een landschapskantoor met industriële

De voornaamste eigenschappen van
3IGMA 35 .OVA -ATT ,4! ZIJN 

look. Op de eerste verdieping wordt er
meer vergaderd en dus daar kunnen we
de open ruimten afsluiten.
Voor de kleurkeuze deden we een beroep
op Colour Designer Brenda De Kok. Met
succes, haar eerste voorstel was meteen
het goede”. En toegegeven, de kleurencombinatie van grijs, taupe en zwart
is bijzonder geslaagd. Het moet prettig
werken zijn bij Vitaya.
Sigma S2U Nova Matt op de muren
“Ik wilde vooral een harmonieus geheel

s 5ITSTEKEND SLIJTVAST
s 3NELLE DROGING EN REUKARM
s 5ITSTEKENDE VLOEI GEMAKKELIJKE
VERWERKING
s :EER WIT
s +LEURVAST
s .IET VERGELEND
s ,ANGE OPEN TIJD
s 'OEDE DEKKING
s %GAAL VAN AANZIEN ZEER ESTHETISCH
s /NVERZEEPBAAR
s 'OEDE ELASTICITEIT
s (OGE VET EN VUILRESISTENTIE DANKZIJ
,4! TECHNOLOGIE

creëren”, zegt Brenda De Kok. “Ervoor
zorgen dat de mensen goed kunnen
werken. De sfeer bij een televisiezender
is nogal hectisch, met deadlines en zo,
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Kleuren
ordenen de ruimte
De laatste jaren wordt meer en

alle klasruimtes bereikbaar zijn.

meer zorg besteed aan de bouw

Om deze verblijfsruimtes aan twee

van kwalitatieve schoolgebouwen.

zijden daglicht te geven werd

In 2002 won het architectenbu-

gekozen om het middenvolume te

reau Jan Maenhout de wedstrijd

verlagen waardoor in de gan-

voor het MPI “Zonneken” gebouw

gen de gekleurde wanden extra

in Sint-Niklaas, een gebouw

daglicht krijgen. Van ingesloten

dat onderdak moet bieden aan

gangen met een eng gevoel is hier

kinderen tussen 5 en 11 jaar met

geen sprake.

verschillende graden van autisme.

De architect opteerde om aan de

In het programma werd ook één

muren van de gangen van de ver-

leefgemeenschap voorzien om

schillende delen van het gebouw

zwaar autistische kinderen op te

een speciﬁeke kleur te geven.

vangen.

Voor de burelen werd gekozen

Door de vormgeving en de bruine

voor fel rood, gecombineerd met

bakstenen bezit het geheel een

rode linoleum voor de vloeren.

robuust karakter. Gelijktijdig wordt
met grote glasvlakken een directe

Op de begane grond werd geko-

band gelegd met de binnenpa-

zen voor groen, blauw en geel.

tio en de tuin. Het geheel bezit

Zowel de muren als de deuren kre-

een zeer helder planconcept.

gen eenzelfde kleurbehandeling.

Boven een open inkomportiek
bevinden zich de burelen en een
vergaderruimte voor het
personeel. Dit is het enige
gedeelte met twee bouwlagen. Wandelend langs
een lange translucide
glaswand komt men uiteindelijk in de overdekte
inkomruimte van waaruit

Schoolgebouw vraagt sterke
verfsystemen
Kompass, de nieuwe afdeling van het MPI Zonneken
te Sint-Niklaas, werd in 2006 helemaal afgewerkt.
Een 80-tal leerlingen volgt er dagelijks les.
Een gebouw dat elke dag zoveel jong geweld over
de vloer krijgt, moet tegen een stootje kunnen.
“Het ging in totaal om 2.000 m2 muren en plafonds,’ zegt
schilder Johnny Claeys uit Lokeren. “Muren en plafonds
werden afgewerkt met Sigmacryl Decor Matt.
Voor het houtwerk werd gekozen voor het Sigma S2Usysteem, dat bekend staat om zijn kras- en slijtvaste eigenschappen”. Ook de Sigmacryl Decor Matt heeft de juiste
eigenschappen voor een druk bezocht schoolgebouw.
Hij valt niet alleen op door zijn mooi decoratief uitzicht
maar is ook wasbaar en weinig gevoelig voor vuilaanhechting. Het zijn slechts twee van de redenen waarom
Sigmacryl Decor Matt marktleider is in dit segment van de
professionele verven.

Sigmacryl Decor Matt, acrylaat muurverf voor
binnen van hoge kwaliteit.
Na bespreking met de directie werd beslist

De voornaamste eigenschappen van

om de kleuren in de gangen te verzachten.

3IGMACRYL $ECOR -ATT ZIJN 

In elke klasruimte wordt met behulp van
lichte, demonteerbare kasten een speciﬁeke

s -OOI DECORATIEF UITZICHT

opdeling gerealiseerd. Om de kinderen

s HOGE DEKKING

zoveel mogelijk een rustige omgeving te

s Weinig gevoelig voor vuilaanhechting

geven werd het gebouw afgeschermd van

s -icroporeus

de directe omgeving door een golvende

s REUKLOOS

groenaanleg.

s STABIELE KLEURSCHAKERINGEN
s Spat niet

Het architectenbureau Jan Maenhout uit

s Solvent- en emissievrij

Brussel kan reeds een indrukwekkende pal-

s Wasbaar

mares voorleggen van realisaties. Vooral in

s BEPERKT DE BUITEN GEBRUIKSTELLING VAN DE LOKALEN

de woning- en scholenbouw werden voor-

s BRANDREACTIEKLASSE ! .". 3  

treffelijke resultaten bereikt. In de sector
van de groepswoningbouw is het bureau
Maenhout een begrip geworden in Vlaanderen. De laatste jaren werden verschillende
wedstrijden gewonnen, waaronder een
aantal “Open Oproepen” van de Vlaamse
Bouwmeester.

Dit artikel werd gerealiseerd in samenwerking
met Marc Dubois.
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Prestigieus van buiten
functioneel van binnen
Met zijn glazen gevel ziet het Lex 2000-gebouw in de
Brusselse Wetstraat er bijzonder prestigieus uit. Van binnen
werd echter gekozen voor een sobere, functionele inrichting.

Het gebouw dat zich naast het Crowne Plaza Europa hotel bevindt,
is bestemd voor de vertaaldiensten van de Europese Raad. Het heeft
een oppervlakte van 84.000 m2 verdeeld over 14 verdiepingen,
waarvan drie ondergrondse, en biedt plaats aan 1.200 ambtenaren.
Het opvallendste kenmerk van deze nieuwe aanwinst voor de
Europese wijk is de integraal glazen gevel. Deze bestaat uit
22.000 m2 glas dat niet alleen bestand is tegen bomexplosies en
inbraak maar ook voldoet aan de strengste eisen op het vlak van
thermische prestaties en veiligheid. Binnenin werd het gebouw,
onder meer om budgettaire redenen, soberder gehouden.
Op tijd en binnen het budget
“Het gebouw werd besteld door een privé-ontwikkelaar”, zegt
architect en projectdirecteur Pierre-Michel Quertinmont van architectenbureau Jaspers & Eyers. “Dat betekent dat we ons strikt moesten houden aan het budget en de termijn. Later heeft de Raad het
gebouw gekocht en ook zij wilden een tweede Berlaymont vermijden. Het gevolg van deze budgettaire beperking is dat er binnenin
gekozen is voor een standaard afwerking. De muren zijn geschilderd
in een neutrale, lichte tint. Het is het meubilair dat er voor de kleur
zorgt.” Als verfsystemen werd gekozen voor Sigmulto Evolution
voor de muren (32.600 m2), Sigmacryl Decor Matt voor de plafonds
(6.200 m2), Sigma S2U Nova voor het houtwerk en Sigma S2U Gloss
voor de zuilen (3.600 m2).
Met felicitaties voor de schilder
Wegens onverwachte stabiliteitsproblemen hadden de werkzaamheden wat vertraging opgelopen. Zoals altijd was het aan de schilders,
de laatste in de rij, om wat van de verloren tijd in te halen.
“De mensen van schildersbedrijf Rinaldi hebben dat schitterend
gedaan”, besluit P-M Quertinmont. “Ze hebben niet alleen perfect
schilderwerk afgeleverd, maar ook binnen de vooropgestelde termijn.
Ook de samenwerking met Sigma verliep voorbeeldig. Ze hebben
voor ons een speciale tint voor de Sigmulto Evolution samengesteld,
die past bij de blauwe vloerbedekking die door de bouwheer werd
gekozen.”

Sigmulto Evolution, watergedragen naadloze,
decoratieve, meerkleurige wandafwerking.
De voornaamste eigenschappen van
Sigmulto Evolution zijn :
s 6ERlJND ESTHETISCH UITZICHT
s :EER HOGE DUURZAAMHEID
s 'EURARM RUIMTEN DIRECT NA HET SCHILDEREN WEER IN
gebruik te nemen
s !NTISTATISCH
s 5ITSTEKEND REINIGBAAR
s )N HOGE MATE SLAG EN STOOTVAST MEDE AFHANKELIJK
van de sterkte van de ondergrond)
s 3CHROBVAST VOLGENS $). 
s .IET VERZEEPBAAR
s /OK UITSTEKEND GESCHIKT VOOR WANDEN VERLIJMD MET
glasweefsel

h$E 3IGMULTO %VOLUTION IS EEN UITSTEKEND DECORATIEF COMPROMIS /OK OP HET VLAK VAN
VERFSYSTEMEN HEEFT %UROPA TROUWENS HET GOEDE VOORBEELD WILLEN GEVEN $RIE VAN DE
VIER TOEGEPASTE VERFSYSTEMEN VOLDOEN REEDS AAN DE 6/# NORMEN VAN  )K WIL TENSLOTTE NOG OPMERKEN DAT 3IGMA 35 'LOSS OP DE ZUILEN WERD AANGEBRACHT MET DE ROLv

Patrick Moons,
0ROJECTCOÚRDINATOR
Sigma Coatings
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Verf die de lucht zuivert
en verfraait en beschermt

Europa bindt de strijd aan tegen de
luchtvervuiling. Zo moet tegen 2010
het percentage stikstofoxiden (NOx) in
de atmosfeer naar omlaag. Een van de
middelen daartoe is fotokatalyse.
Binnenkort lanceert Sigma Coatings
een gevelverf die deze luchtzuiverende
techniek toepast.

Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam voor
verbindingen tussen zuurstof en stikstof. De voornaamste zijn stikstofmonoxide en stikstofdioxide.
Stikstofoxiden ontstaan net als zwaveldioxide bij
de verbranding van fossiele brandstoffen. Stikstof
zit voor een deel in de brandstof, maar vooral in
de lucht. Het grootste deel van de stikstofoxiden
ontstaat dan ook als gevolg van de verbranding
van de stikstof in de bij de verbranding gebruikte
lucht. Bij ieder verbrandingsproces - van lucifer tot
vuilverbrandingsinstallatie - verbinden de zuurstof
en stikstof in de lucht zich tot stikstofoxiden. Hoe
hoger de temperatuur, hoe makkelijker die verbindingen ontstaan. Stikstofoxiden zijn zeer schadelijk
voor het milieu, zeker als ze zich binden met water,
want dan ontstaat er salpeterzuur.

Titaandioxide zorgt voor schonere lucht
Het verkeer is de belangrijkste bron van stikstofoxiden. De uitlaatgassen van auto’s zijn goed voor 50%
van de totale NOx-vervuiling. Een oplossing zou kunnen zijn het autoverkeer sterk te beperken, iets wat
in bepaalde landen af en toe op kleinere schaal wordt
gedaan. Een andere mogelijkheid is de vervuilde
lucht te zuiveren. Fotokatalyse is in dat verband een
veelbelovende techniek. Van fotokatalyse is sprake als
een chemische reactie wordt versneld in de aanwezigheid van zowel een katalysator als van licht. Eén van
die katalysatoren is speciaal behandeld titaandioxide
(TiO2). De theorie erachter zou ons te ver leiden, maar
de aanwezigheid van dit TiO2 zorgt er onder meer
voor dat de schadelijke NOx wordt omgezet in milieuvriendelijkere stikstofverbindingen. TiO2 is overigens
niet giftig en chemisch zeer stabiel, waardoor het niet
in kracht afneemt door de tijd. Het kent geen onderhoud, heeft zelf geen vervuilend effect en vormt dus
een ideale techniek voor het reinigen van lucht.

Nieuwe gevelverf met luchtreinigende
eigenschappen
De toepassing van TiO2 voor luchtzuivering is ontstaan
in Japan in 1996. Sindsdien is er op de markt een
brede waaier van producten verschenen waaraan
deze stof als katalysator is toegevoegd. Bestaande
toepassingen zijn te vinden in waterzuivering, airconditioning, beglazing, keramische tegels en binnenkort
ook in verf. Sigma brengt binnenkort inderdaad een
watergedragen gevelverf, van het siloxaantype, op
de markt die speciaal behandeld TiO2 bevat. Naast de
bekende eigenschappen van dit type systeem – groot
dekkend vermogen, vergeelt of verkleurt nauwelijks,
zeer slagregendicht, zeer sterk waterdampdoorlatend,
vuilafstotend, bevordert thermische isolatie, geeft
mossen en schimmels geen kans – komt er dus een
kenmerk bij: haalt NOx uit de omgevende lucht.
Voorwaar een originele eigenschap die vele
perspectieven biedt.
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Binnenmuren
van kerken optimaal
beschermd met buitenmuurverf
Twee kerkinterieurs, een in Visé en een in Oedelem,
kregen onlangs een nieuwe beschermende verﬂaag.
Opmerkelijk daarbij is dat in beide gevallen werd
gekozen voor een buitenmuurverf.

Visé

Als er ooit een Nobelprijs voor het
Geduld wordt uitgereikt, dan gaat die
zeker naar de mensen van de kerkfabriek van de Eglise Notre Dame du
Mont Carmel in Visé. Liefst 65 jaar
hebben ze moeten wachten op de
vergoeding van de oorlogsschade die
het gebouw in april 1941 opliep. Na
een eerste restauratie eind de jaren
vijftig, kwamen onlangs eindelijk de
nodige fondsen vrij om de binnenmuren van dit beschermde monument af
te werken.
Visé

Oedelem

h6OCHT IS EEN GROOT PROBLEEM IN KERKEN EN DAAROM IS DE
KEUZE VOOR 3IGMA 3ILOXAN EIGENLIJK EEN BUITENMUURVERF
NIET ZO VERRASSEND $E MICROPOREUZE VERFlLM LAAT DE CONDENSATIE IN DE MUREN PROBLEEMLOOS VERDAMPEN "OVENDIEN VORMT 3IGMA 3ILOXAN EEN SPANNINGSVRIJE LAAG DIE NIET
KAN AFPELLENv

Pierrette Verhoeven,
#OMMERCIEEL 4ECHNISCH
!DVISEUR 3IGMA #OATINGS

Oedelem
ken begonnen, hebben zijn medewerkers
de hele kerk moeten uitplamuren! Het
hele project – schoonmaken, plamuren,
Er werd daarbij geopteerd voor Sigma

Het is een verfsysteem op basis van

schuren, ﬁxeren en drie verﬂagen – nam

Siloxan, een revolutionair verfsysteem

silicoonhars, met kalkmatte topcoa-

vier maanden in beslag. De vrij moeilijke

dat meestal op buitenmuren wordt

ting, dat de muren afdekt met een

coördinatie van het geheel werd op voor-

toegepast.

microporeuze ﬁlm en die de conden-

beeldige wijze uitgevoerd door architec-

satie in de muur probleemloos laat

tenbureau Michel Fellin uit Luik.

Sterk waterdampdoorlatend

verdampen.
En volgens de heer Ante, van het ge-

Een kleurrijke oplossing

Vocht in de muren is het grote pro-

lijknamige schildersbedrijf uit Herstal

bleem waar zowat alle kerken mee te

dat de werken uitvoerde, heeft het

Ook in de Sint Lambertuskerk van

kampen hebben. Ook in Visé was dat

systeem nog andere voordelen. “Het

Oedelem was vocht een van de proble-

het geval. Waterdampdoorlaatbaar-

is een magniﬁek product”, zegt hij.

men. Een ander probleem was de slechte

heid was dan ook de belangrijkste

“Het is zeer gemakkelijk aan te bren-

toestand van de pleisterlaag. De herstel-

eigenschap die van het verfsysteem

gen en dekt bijzonder goed. Een ple-

ling daarvan was dan ook een van de

gevraagd werd. Sigma Siloxan bleek

zier om mee te werken”. Dat mocht

eerste opdrachten van de heer Caes van

aan alle voorwaarden te voldoen.

ook wel. Voor ze aan de schilderwer-

M.C. Paints uit Merelbeke.
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Daarna werd ook hier een Siloxansysteem aangebracht.
Het hele werk - inclusief het boenen
van de lambriseringen en het schilderen van de kerkdeur in een opvallend rood – nam zowat 10 weken in
beslag.
Het grote verschil tussen beide
projecten is het kleurgebruik. Terwijl
in Visé werd gekozen voor een
sober, gebroken wit opteerde men in
Oedelem resoluut voor een kleurrijke oplossing. De witte muren en
plafonds kregen vijf verschillende
tinten: terracotta, donker- en lichtgrijs, groen en wit.

Sigma Siloxan Topcoat, kalkmatte
topcoating op basis van silicoonhars.
De voornaamste eigenschappen van Sigma
Siloxan Topcoat zijn:
s 'ROOT DEKKEND VERMOGEN
s 6ERGEELT OF VERKLEURT NAUWELIJKS
dankzij minerale pigmenten
s :EER SLAGREGENDICHT
s :eer sterk waterdampdoorlatend,
dus echt droge muren
s Bevordert de thermische isolatie
s Vuilafstotend
s 'eeft mossen en schimmels geen kans

draagt aansprakelijkheid

Architectuurvennootschap

ACTUALITEIT

Verwacht wordt dat in juni 2007 de zoge-

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

naamde wet-Laruelle van kracht wordt. Deze
maakt het mogelijk een vennootschap op te

Nieuw is ook de wettelijke verplichting om de

richten die het beroep van architect uitoefent

burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip

en de volledige contractuele aansprakelijk-

van de tienjarige aansprakelijkheid, te laten

heid draagt die eraan verbonden is. In begin-

dekken door een verzekering. Deze verplich-

sel zal de persoonlijke aansprakelijkheid van

ting geldt zowel voor natuurlijke personen als

de natuurlijke persoon dan niet meer in het

voor ondernemingen die het beroep van archi-

gedrang komen. Uiteraard zijn er wettelijke

tect uitoefenen. De verplichting is dus een

vereisten.

nieuwe, extra voorwaarde om als architect te
mogen werken. Een gevolg hiervan is dat een

Een vennootschap van architecten

architectenovereenkomst die wordt gesloten
met een onverzekerde architect nietig is. Het

Om als rechtspersoon het beroep van

niet naleven van de verzekeringsplicht wordt

architect te mogen uitoefenen, moeten alle

strafrechterlijk vervolgd.

zaakvoerders, bestuurders en leden van het
directiecomité natuurlijke personen zijn die

De voordelen van een vennootschap

het beroep van architect mogen uitoefenen
en die ingeschreven zijn op een van de tabel-

Behalve het beperken van de persoonlijke

len van de orde van architecten. De wet geldt

aansprakelijkheid heeft het oprichten van

overigens voor alle types vennootschappen.

een vennootschap nog andere voordelen.

Zowel rechtspersonen met een volkomen

Zo geniet een vennootschap een lager

rechtspersoonlijkheid (nv, bvba) en daaraan

belastingtarief en kan er door een splitsing

verbonden beperking van de persoonlijke

van de inkomsten tussen de personen- en

aansprakelijkheid, als rechtspersonen met

vennootschapsbelasting ﬁscaal geoptimali-

een onvolkomen rechtspersoonlijkheid

seerd worden. Een vennootschap biedt ook

(V.O.F.) komen in aanmerking. Ook deze

interessante mogelijkheden om een aanvul-

vennootschappen moeten trouwens lid zijn

lend pensioen op te bouwen. De verschillende

van de orde.

vennootschapsvormen met elkaar vergelijken
en uitmaken welke de meest geschikte is,
zou ons te ver leiden. Daarvoor neemt u het
best contact op met een notaris of accountant. Over de architectuurvennootschap en
vennootschapsvormen in het algemeen vindt
u ook heel wat informatie op de website
van verzekeringsmaatschappij Protect,
www.protect.be.

Binnenkort wordt de wet van kracht die
architecten de mogelijkheid biedt hun
persoonlijke aansprakelijkheid over te
dragen aan een vennootschap. Tegelijk
wordt de aansprakelijksverzekering een
wettelijke voorwaarde.
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Digitaal kleuradvies in
een handomdraai
Sigma Colour Viewer 2.0

NIEUWE VERSIE 2007

Inspiration Concept Modern Country

Inspiration Concept Living Design

Sigma Colour Viewer 2.0

Verschillende kleuren aanbrengen in een ruimte zonder één spatje verf te gebruiken? Met de software
Sigma Colour Viewer kan je een foto importeren, inkleuren en meteen voorleggen aan de klant. Vraag nu
de nieuwe Sigma Colour Viewer 2.0. En overtuig iedere klant met een werkelijkheidsgetrouw kleuradvies.
Meer info? Contacteer de afdeling Sigma Sales Support op het nummer 011 27 87 25 of kijk op
www.sigma.be

Sigma Coatings is een merk
van de SigmaKalon Groep

