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Bescherming voor wanden en plafonds
De kwaliteit van de producten van Sigma staat garant
voor het beste resultaat. Een resultaat waar u als
vakschilder trots op kunt zijn. Bovendien kunt u bij
Sigma rekenen op tal van aanvullende diensten.
Van vakkundige adviseurs en kleuren-services tot
trainingen en technische ondersteuning.
Het comfort van de schilder mag niet uit het oog
verloren worden. Sigma zorgt ervoor dat de wand- en
plafondverven steeds beter worden gemaakt en
uiteraard continu voldoen aan de meest actuele
(milieu-) wetgevingen. Hierdoor kan de vakschilder
bij Sigma blijven vertrouwen op uitstekende
producteigenschappen en vanzelfsprekend de beste
kwaliteit.

Geschikte applicatiemiddelen
Niet alleen de producten, maar ook de te gebruiken
schildersgereedschappen bepalen het eindresultaat.
Daarom adviseren wij ProGold, onze professionele lijn
schildersgereedschappen. Deze gereedschappen zijn
uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
En omdat ze nauwkeurig zijn afgestemd op Sigma
producten kunt u rekenen op een schitterend resultaat.

Voor technische ondersteuning: (0297) 54 18 89
De telefonische hulplijn voor al uw technische vragen. Elke werkdag
van 8u tot 17u staat het technisch centrum klaar om u antwoorden
te geven op al uw technische vragen. Indien nodig, kan er op afspraak
een Commercieel Technisch Adviseur ter plaatse komen.
Kijk op sigma.nl voor alle detailinformatie van het Sigma assortiment,
waaronder kenmerkbladen.
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Een goede voorbereiding is de basis
van goed schilderwerk
Algemene voorbereiding
Het verschil tussen geslaagd en minder geslaagd schilderwerk zit voor een deel in de voorbereiding. Met de volgende
aanpak krijgt u de perfect voorbereide ondergrond voor een
duurzaam resultaat.
Ondergrondconditie
De ondergrond dient afgebonden, droog, vetvrij en stofvrij
te zijn.
Reparaties
Reparaties uitvoeren met reparatiemateriaal, zoals
ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel of ProGold 2500
Lichtgewicht Vulmiddel.
Na droging van de reparatiewerkzaamheden dient de
reparatie in veel gevallen glad geschuurd te worden.
Voorstrijken
Zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken
met Sigmafix Universal.
Is de ondergrond licht tot matig zuigend, dan kan in plaats
van Sigmafix Universal, voorbehandeld worden met 1 laag
Sigma WallPrim.
Zie ook Sigma Informatieblad 1333 ‘Fixeren van minerale
ondergronden’.
Technische informatie
Raadpleeg vooraf het kenmerkenblad van de toe te passen
producten voor het gebruiksdoel en de verwerkingsvoorschriften. Deze zijn beschikbaar op sigma.nl en progold.nl
of via uw verkoopadviseur.
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Voorbehandeling
Reparatie & egalisatie

Reparatie & egalisatie
Wit poeder op gips-kunststofbasis. Bij het mengen met water ontstaat een smeerbare pasta, die
uitstekend geschikt is voor het uitvlakken van metselwerk, beton en gasbeton. Ook uitstekend
geschikt voor het herstellen van kleine en grote gaten.

ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel
Verbruik

1 kg per m2 en per mm

Overschilderbaar na*

Afhankelijk van toegepaste laagdikte

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

ProGold 2300 Universeel
Reparatiemiddel
• Zeer hoge vulkracht
• Meerdere cm in 1 keer aan te brengen
• Geen krimp
• Ademend
• Vastzetten van armaturen, installaties, e.d.

Lichtgewicht, pasteus vulmiddel voor binnen op basis van kunstharsdispersie. Voor het in één keer vullen
en uitvlakken van naden en schroefgaten in wanden en plafonds van gipskarton. Voor het repareren van
krimpscheuren en barsten in minerale ondergronden, zoals stuckwerk, beton en sierpleister.

ProGold 2500 Lichtgewicht vulmiddel
Verbruik

Afhankelijk van de reparatie

Overschilderbaar na*

10-20 minuten

* Bepaald bij 23°C en 50% R.V.

ProGold 2500 Lichtgewicht vulmiddel
• Lichtgewicht
• Snel en eenvoudig te verwerken
• Zeer snelle droging
• Vrijwel krimpvrij
• Zeer snel overschilderbaar

TIP

Bij reparatie van grotere vlakken,
gebruik voor het aanbrengen
een ProGold plakspaan, en voor
het gladstrijken een ProGold
spackmes.
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Fixeren of gronderen
Voor het bereiken van een fraai esthetisch eindresultaat
met een duurzame hechting dienen zuigende en/of
poederende ondergronden voorbewerkt te worden.
Afhankelijk van de situatie zijn voorbehandelings
producten, zoals een fixeer of primerlaag nodig.
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Voorbehandeling
Voorstrijkmiddelen & primers

Sigmafix Universal
Fixeermiddel voor binnen en buiten op basis van
acrylaatdispersie.
Voor het fixeren van licht tot sterk zuigende
minerale ondergronden om glansbontheid te
voorkomen.
Het fixeren van licht tot matig zuigende minerale
ondergronden die licht poederen.
Tevens te gebruiken voor het fixeren van te
behangen ondergronden om het plakken op een
sterk zuigende wand te vergemakkelijken.

Sigmafix Universal
Goede hechting van de verflaag
Gemakkelijk verwerkbaar
Geurarm
Waterdampdoorlatend

Sigma WallPrim
Semi-dekkende muurverfprimer voor binnen op
basis van acrylaatdispersie met ‘crosslinking
technologie’.
Voor het gronden van licht tot matig zuigende
minerale ondergronden om glansbontheid te
voorkomen.
Uitermate geschikt op reeds geschilderde
wanden en plafonds waar baanvorming en
glansbontheid is ontstaan, bijvoorbeeld een met
muurverf overgeschilderde spuitpleister (spack).

Sigma WallPrim
Vermindert in hoge mate de absorptie(verschillen)
van de ondergrond
Verhoogt de open tijd van de afwerklaag
Semi-dekkend
Gemakkelijk verwerkbaar

TIP

Gebruik bij Sigmafix Universal
een ProGold Microfiber verfrol.
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Gladde muurverven
Een ruimte krijgt extra klasse door strakke, glad
afgewerkte wanden en plafonds. Bij gladde
muurverven zijn verschillende aspecten van belang
zoals reinigbaarheid, witheid, dekking en efficiency.
Ook esthetische aspecten als kleur, glansgraad
en een egaal eindresultaat zijn van belang om de
allermooiste wanden en plafonds te realiseren. Al deze
eigenschappen zijn samengebracht in een uitgebreid
assortiment gladde muurverven.
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Om makkelijk tot de juiste keuze te komen voor elk
project heeft Sigma een indeling gemaakt in
drie logische en zich duidelijk onderscheidende
productgroepen:
Premium - een collectie van zeer hoogwaardige
muurverven waar esthetiek, duurzaamheid of
reinigbaarheid kenmerkend zijn
Allround - een klasse apart op gebied van verwerking
en geschikt op elke ondergrond zowel binnen als
beschut buiten
Comfort - perfecte balans tussen comfortabele
verwerking en een mooi esthetisch eindresultaat

Gladde muurverven
Premium

Sigmapearl
Sigmapearl Clean
Sigmapearl Clean muurverven, beschikbaar in Matt
en Satin, zijn uitstekend reinigbare muurverven,
die bestand zijn tegen het intrekken van vlekken.
Deze verven zijn na vervuiling goed te reinigen
zonder schade aan de verflaag te veroorzaken.
Hierdoor is het niet langer nodig om muren

over te schilderen als ze vuil worden. Dankzij de
reinigbare eigenschappen wordt de duurzaamheid
verlengd, dit resulteert in een verlaging van de
onderhoudskosten. De goede reinigbaarheid van
lichte tot zwaardere vervuilingen maakt de verf
buitengewoon geschikt voor wanden in ruimten
die regelmatig gereinigd worden, zoals in

Sigmapearl Clean Matt

Sigmapearl Clean Satin

Geringe vuilabsorptie

Geringe vuilabsorptie

Zeer goed reinigbaar

Uitstekend reinigbaar

Vrijwel ongevoelig voor opglanzen

Ongevoelig voor opglanzen

Uitstekende vloei

Uitstekende vloei

Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300

Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300

Zeer goede dekking

Zeer goede dekking

ISEGA certificaat voor toepassing
in de voedingsmiddelenindustrie

ISEGA certificaat voor toepassing
in de voedingsmiddelenindustrie

DUBOkeur

DUBOkeur

Brandklasse B, s1, d0

Brandklasse A2,s1,d0

ziekenhuizen, zorginstellingen, levensmiddelbehandelende en -verwerkende bedrijven of
industrieën, scholen, horecagelegenheden,
woonruimten en dergelijke. Deze watergedragen
muurverven voor binnen zijn op basis van 100%
acrylaatdispersie.

Bestand tegen een breed scala van professionele
reinigings- en desinfecteermiddelen en
verscheidene alcoholgels

Sigma Cleaner
Sigma Cleaner is een reinigingsmiddel ontwikkeld
voor het reinigen van Sigmapearl Clean Matt en
Satin. Het verwijdert eenvoudig hardnekkige
vlekken die niet met water verwijderd kunnen
worden, zonder de verflaag te beschadigen.
Informatie over het gebruik van de
Cleaner staat op het kenmerkblad van
Sigmapearl Clean Matt en Sigmapearl
Clean Satin.

Easy Clean Technology
De Easy Clean Technology is speciaal ontwikkeld
voor de reinigbare muurverven van Sigma.
Het voorkomt dat vuil en vetten doordringen in
de verflaag. Vervuilingen zijn hierdoor eenvoudig
te verwijderen met water en zeep, zonder de
technische en esthetische eigenschappen van de
verflaag te beinvloeden. In de Easy Clean Technology
maakt Sigma gebruik van de juiste mix van
grondstoffen en vuilafstotende
eigenschappen gecombineerd met
een zeer duurzaam bindmiddel.

DUBOkeur en ISEGA certificaat
Sigmapearl Clean Matt en Satin hebben Dubokeur
en ISEGA certificaat. Met het ISEGA certificaat zijn de
producten ook geschikt voor toepassing in ruimtes
waar HACCP richtlijnen worden gehanteerd (horeca
en voedingsmiddelenindustrie). HACCP is een
methode om te testen of een ruimte voldoet aan
hygiënische eisen. Het DUBOkeur is een keurmerk
wat aantoont dat Sigmapearl Clean Matt en Satin
tot de meest milieuvriendelijke muurverven
voor binnen behoren.
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Gladde muurverven
Premium

Sigmapearl
Sigmapearl Plafond Supermatt
Supermatte watergedragen plafondverf met
DustProof Technology™ op basis van een
oplosmiddelvrije kunstharsdispersie. Ook geschikt
voor de afwerking van muren indien een zeer
matte uitstraling gewenst is. Toepasbaar zowel
op gladde als gestructureerde ondergronden.
Door de DustProof Technology™ zal stof zich
niet aan het oppervlak hechten en blijft een
wit plafond langer wit.

TIP
Door strijklicht is baanvorming extra zichtbaar
op plafonds. Gebruik Sigma WallPrim om
baanvorming te voorkomen of om aanwezige
baanvorming sterk te reduceren.
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Sigmapearl Plafond Supermatt
Zeer geringe stof aanhechting door
DustProof Technology™
Dekkingsklasse 1, uitstekende dekking
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Zeer matte uitstraling
Schrobklasse 1 conform NEN EN 13300

Sigma Cleaner
Sigma Cleaner is een reinigingsmiddel ontwikkeld
voor het reinigen van Sigmapearl Shield 2K Satin.
Het verwijdert eenvoudig hardnekkige vlekken die
niet met water verwijderd kunnen worden, zonder
de verflaag te beschadigen.
Informatie over het gebruik van de
Cleaner staat op het kenmerkblad
van Sigmapearl Shield 2K Satin.

DustProof Technology
Sigmapearl Plafond Supermatt maakt gebruik van
een unieke technologie: Dustproof. Deze technologie
heeft het vermogen om actief stofdeeltjes af te
stoten. Zo behoudt de muur langer zijn oorspronkelijke
kleur en is overschilderen minder vaak nodig.

Gladde muurverven
Premium

Sigma Air Pure
Sigma Air Pure Supermatt
Sigma Air Pure Supermatt is een luchtzuiverende,
watergedragen, supermatte muurverf voor binnen
op basis van biobased grondstoffen. De verf
verwijdert gedurende meerdere jaren tot 70% van
de schadelijke formaldehyde uit de binnenlucht
en levert daarmee een positieve bijdrage aan de
woon- en leefomgeving van bewoners. Geschikt voor
het afwerken van wanden en plafonds die een
fraaie, esthetische uitstraling moeten krijgen.

Sigma Air Pure Supermatt
Zuivert tot 70% van de formaldehyde
uit de binnenlucht
45% biobased
Gemakkelijk verwerkbaar
Supermat eindresultaat
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
DUBOkeur

Air Purifying Technology
Formaldehyde is, in een verhoogde concentratie,
een van de meest schadelijke vluchtige organische
stoffen in de binnenlucht. De belangrijkste uitstootbronnen zijn spaan- en vezelplaten, meubilair, tapijt,
lijm en interieurstoffen.
De Air Purifying Technology van Sigma filtert de
formaldehyde-moleculen uit de binnenlucht en
neutraliseert ze.

DUBOkeur
Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat
een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke
producten in een bepaalde toepassing behoort.
Aan de hand van een milieukundige Levens
cyclusanalyse (LCA) wordt op een onafhankelijke
en wetenschappelijk wijze aangetoond hoe een
product op gebied van duurzaamheid scoort t.o.v.
soortgelijke producten.
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Gladde muurverven
Premium

Sigma Perfect
Sigma Perfect Matt is dé matte muurverf waarbij
zorgeloos een perfect en egaal eindresultaat
verkregen kan worden, zelfs tijdens de meest
uitdagende projecten met veel strijklicht.
Deze universeel inzetbare muurverf voor binnen
is op basis van kunstharsdispersie en geschikt
voor het afwerken van wanden en plafonds.

Sigma Perfect Matt
Perfect egaal matte afwerking,
dankzij Smooth Layer Technology
Aanzet- en baanvrij verwerkbaar
Bijwerken met hetzelfde product valt niet
of nauwelijks op
Redelijk ongevoelig voor opglanzen
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
ISEGA certificaat voor toepassing
in de voedingsmiddelenindustrie
DUBOkeur
Voldoet aan brandklasse A2-s1, d0

Smooth Layer Technology
Sigma Perfect Matt maakt gebruik van de unieke
Smooth Layer Technology. Deze zorgt ervoor dat
de gerolde banen en aanzetten op een unieke
wijze in elkaar overvloeien en na droging niet
meer zichtbaar zijn. Hierdoor levert deze verf in alle
kleuren een perfect egaal eindresultaat en is de
droge verffilm eveneens zeer goed bij te werken.
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DUBOkeur en ISEGA certificaat
Sigma Perfect Matt heeft Dubokeur en ISEGA
certificaat. Met het ISEGA certificaat zijn de
producten ook geschikt voor toepassing in ruimtes
waar HACCP richtlijnen worden gehanteerd (horeca
en voedingsmiddelenindustrie). HACCP is een
methode om te testen of een ruimte voldoet aan
hygiënische eisen. Het DUBOkeur is een keurmerk wat
aantoont dat Sigma Perfect Matt tot de meest
milieuvriendelijke muurverven voor binnen behoort.

Gladde muurverven
Allround

Sigmatex Superlatex
Universeel toepasbare muurverf op basis
van kunstharsdispersie die een zeer fraai
eindresultaat geeft.

Sigmatex Superlatex Matt
Universeel toepasbaar
Zeer gemakkelijke verwerking
Kwast, roller en spuit
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
Voldoet aan brandklasse B, s1, d0
DUBOkeur

Sigmatex Superlatex Satin
Universeel toepasbaar
Zeer gemakkelijke verwerking
Kwast, roller en spuit
Vrijwel ongevoelig voor opglanzen
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking
Voldoet aan brandklasse B, s1, d0
DUBOkeur
DUBOkeur
Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat
een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke
producten in een bepaalde toepassing behoort.
Aan de hand van een milieukundige Levens
cyclusanalyse (LCA) wordt op een onafhankelijke
en wetenschappelijk wijze aangetoond hoe een
product op gebied van duurzaamheid scoort t.o.v.
soortgelijke producten.
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Gladde muurverven
Comfort

Sigmacryl
Sigmacryl Universal Matt is een matte muurverf.
Deze muurverf vloeit goed en geeft een glad
eindresultaat.
Sigmacryl Universal Matt heeft uitstekende
verwerkingseigenschappen.

Sigmacryl Universal Matt
Mooi esthetisch eindresultaat
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Kwast, roller en spuit
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
Goede dekking
Voldoet aan brandklasse B, s1, d0
DUBOkeur

Sigmatin
Sigmatin is een degelijke, watergedragen
muurverf op basis van kunstharsdispersie.
Sigmatin DGL Matt verwerkt soepel, dekt goed
en geeft muren een frisse aanblik.

Sigmatin DGL Matt
Gemakkelijk verwerkbaar
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
Goede dekking
Degelijke kwaliteit

Sigma Spackverf
Wanden en plafonds behandeld met spuitpleister
zijn fraai. Ze vragen echter op den duur om
onderhoud. Sigma Spackverf Semi-Matt is een
watergedragen verf die bij uitstek geschikt is
voor het schilderen van wanden en plafonds die
oorspronkelijk behandeld zijn met spuitpleister.
Het product is weinig vullend, waardoor de structuur
van de spuitpleister zichtbaar blijft. Sigma Spackverf
Semi-Matt heeft een lange open tijd waardoor
de overlap bij de verschillende rolbanen, de
zogenaamde baanbontheid, na droging niet
meer zichtbaar is. Met een fraai mat eindresultaat
is Sigma Spackverf Semi-Matt een mooie,
kwalitatieve afwerking voor elke spuitpleister.
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Sigma Spackverf Semi-Matt
Goede dekking
Lange open tijd
Voorkomt baanbontheid
Structuurbehoud van de ondergrond

Gladde muurverven
Isolerend

Sigma StainAway
Wanden en plafonds met doorslaggevoelige verontreinigingen (nicotine-, rook-en roetaanslag,
waterkringen, koffie- en theevlekken) kunnnen niet direct met een ‘gewone’ muurverf behandeld
worden. De verontreinigingen zullen namelijk door de muurverf ‘slaan’. Om dit te voorkomen moeten
dergelijke ondergronden geïsoleerd worden. Sigma heeft producten in haar assortiment voor licht tot
middelzwaar verontreinigde ondergronden, maar ook voor zwaar verontreinigde ondergronden.
Een ondergrond die licht tot middelzwaar
verontreinigd is kan behandeld worden met
Sigma StainAway Matt. In de meeste gevallen
kan worden volstaan met 1 laag.
Sigma StainAway Matt kan afgewerkt worden
met een watergedragen muurverf naar keuze.

Sigma StainAway Primer
Uitstekende isolering dankzij de Stain Blocking
Technology, isoleert o.a. waterkringen, rook-,
roet- en nicotine-aanslag
Semi-transparant
Zeer lichte verwerking
Geurarm

Een ondergrond die middelzwaar tot zwaar
verontreinigd is kan geïsoleerd worden met een
systeem bestaande uit een laag Sigma StainAway
Primer en een laag Sigma StainAway Matt.
Deze combinatie van producten resulteert in
een uitstekende isolering.
Het is mogelijk dit daarna af te werken met
een watergedragaen muurverf naar keuze.

Sigma StainAway Matt
Uitstekende isolering dankzij de Stain Blocking
Technology, isoleert o.a. waterkringen, rook-,
roet- en nicotine-aanslag
Isoleert in de meeste gevallen in één laag
Egaal mat eindresultaat
Geurarm
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekking

Stain Blocking Technology
Sigma StainAway Matt maakt gebruik van de Stain
Blocking Technology. Deze technologie zorgt ervoor
dat een vernetting in het bindmiddel plaatsvindt.
Daardoor worden vlekken permanent geïsoleerd en
kunnen ze niet naar het oppervlak doordringen.
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Gladde muurverven

Sigma Renomat
Sigma Renomat is een matte isolerende renovatieverf op basis van oplosmiddelhoudende alkydhars.
Deze muurverf kan worden ingezet in situaties
met een zware vervuiling, zoals brandschades.

Sigma Renomat Matt*
Zeer goed isolerend vermogen
Goede hechting op licht poederende
ondergronden
Weinig gevoelig voor zuigingsverschillen op
gerepareerde ondergronden
Tevens geschikt als eindafwerkingslaag
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Goede dekking

Sigmaresist
Sigmaresist Immun Matt is een matte, watergedragen,
zeer goed reinigbare binnenmuurverf op basis van
100% acrylaatdispersie en innovatieve zilverionentechnologie. Hierdoor is de verffilm ook bestand
tegen bacteriën en uitermate geschikt voor gebruik
in de zorgcentra.

Sigmaresist Immun Matt
Hardnekkige vervuiling kan goed verwijderd
worden met Sigma Cleaner
Goed bestand tegen de meest voorkomende
desinfectiemiddelen
Bestand tegen aantasting door bacteriën
Zeer goed reinigbaar
Vrijwel ongevoelig voor opglanzen
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Zeer goede dekkracht

Sigmaresist Fungi Matt is een matte, watergedragen,
schimmelresistente muur-en plafondverf op basis
van kunstharsdispersie. Uitermate geschikt voor
het afwerken van binnenwanden in ruimtes met
een hoog relatief vochtigheidsgehalte zoals
sanitaire ruimten, voedingsmiddelenindustrie,
grootkeukens, brouwerijen, bakkerijen, enz.

Sigmaresist Fungi Matt
Ideaal voor wanden en plafonds in natte cellen
zoals badkamers
Bestand tegen aantasting van schimmels
(zie beschikbare testrapporten)
Zeer goede dekking
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Dekkingsklasse 1, uitstekende dekking
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
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* Voor het professioneel verwerken van dit product
geldt een speciale ontheffing bij de Arbeidsinspectie.

Decoratieve wandafwerking
Voor decoratieve afwerkingen heeft Sigma sinds jaar
en dag verschillende hoogwaardige producten.
Voor ruimten waarin licht, structuur en vorm een
belangrijke rol spelen zijn talloze effecten mogelijk.
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Decoratieve muurverven
Voor een fijnkorrelige structuur

Sigma Kwarts
Voor een matte afwerking met
een fijnkorrelige structuur
Sigma Kwarts Matt is een muurverf op basis van
kunstharsdispersie gevuld met een fijne minerale
korrel. Binnenmuren zijn na behandeling met Sigma
Kwarts Matt goed wasbaar en nat schrobbaar. Ook
kan een kwartsverf lichte ondergrondsverschillen
verbloemen.
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Sigma Kwarts Matt
Fijnkorrelige structuur
Hoge slijt- en stootvastheid
Gemakkelijke verwerking

Decoratieve wandafwerking
Voor effecten en accenten

Sigmulto systemen
De producten uit het Sigmulto assortiment staan voor moderne decoratieve wandafwerking. Wilt u voor
uw klant een sfeer creëren die verder gaat dan kleur alleen, dan biedt Sigmulto diverse mogelijkheden.
Ruimten krijgen een persoonlijke en unieke sfeer door accenten aan te brengen. Een verrassend effect
ontstaat door een enkele wand te behandelen met Sigmulto.
Creëer een originele wandafwerking door te spelen met structuureffecten en kleur. Met aparte verlichting
zijn bijzondere effecten te bereiken.

Voor een zilver-metaal effect
Spelend met reflectie levert Sigmulto Metallic Satin
schitterende resultaten. Deze metallic interieurverf
is perfect toe te passen als accent. Een muur of een
onderdeel van een ruimte afgewerkt met één van
de 36 beschikbare metallic kleuren geeft een uniek
lichtspel.

Sigmulto Metallic Satin
Fraai zilver-metaal effect
Vrijwel ongevoelig voor opglanzen
Uitstekende dekkracht
Snelle verwerking
Schrobklasse 1 volgens NEN EN 13300
Eenvoudig te verwerken

Voor een schaduwwerking
en fluwelen uitstraling
Voor een fluweelzachte afwerking is er Sigmulto
Effino Matt. Deze matte muurverf geeft door
zijn schaduwwerking en fluwelen uitstraling een
subtiel maar rijk karakter aan uw binnenmuren.
Beschikbaar in vrijwel alle kleuren.

Sigmulto Effino Matt
Subtiel schaduweffect
Camoufleert de ondergrond
Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300
Soepele verwerking
Waterdampdoorlatend
Geschikt voor toepassing op Progold glasweefsel
met fijn dessin

Voor een marmer- of
stucco effect
Met de decoratieve pleister Sigmulto Stucco,
beschikbaar in vrijwel alle kleuren, bereikt u een
variëteit aan sprekende en sjieke marmer of
stucco effecten.

Sigmulto Stucco
Stucco-effect en marmer-effect realiseerbaar
met één product
Snel, gemakkelijk en economisch te verwerken
Grote tijdwinst: stucco effect realiseerbaar
in slechts 2 bewerkingen
Lange open tijd
Vergeelt niet
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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.
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