
Sigma S2U 
Nova Spray. 
30% sneller 
resultaat.



Configuratie verwarmde Laktoepassing
Wagner: SF23+ TempSpray

Wagner SuperFinish 23+ 
Met de multi inzetbare machine SuperFinish 23+  
van Wagner kunt u direct aan de slag.
De SuperFinish 23+ kenmerkt zich door zijn veelzijdig
heid, zijn eenvoudige bediening en zijn prestatie.

De juiste spuittip 
De keuze van de spuittip minimaliseert de overspray  
en zorgt voor een betere controle van de kwaliteit  
en resulteert ook in kortere tijdsduur van de klus.
Voor een laktoepassing gebruiken we de tip 4.11.

Ondersteuning
Met Sigma staat u er nooit alleen voor. Heeft u twijfels 
omtrent een vlekkeloze start, neem dan contact op met 
uw Sigma relatie verantwoordelijke.  
Kijk vooraf ook naar de instructie film op youtube.

Sigma S2U Nova Spray
Veel schilders verrichten graag meer werk in minder  
tijd met behoud van kwaliteit. Verfspuitsystemen maken 
dit mogelijk, maar wel in combinatie met het juiste 
verfsysteem. Sigma S2U Nova Spray is een watergedragen 
verfsysteem voor binnen, speciaal ontwikkeld voor 
gebruik in combinatie met diverse verfspuitsystemen.

De hedendaagse generatie verfspuitsystemen biedt 
hoogwaardige resultaten. Zo kan Sigma S2U Nova Spray 
met weinig overspray in een hoge laagdikte en in  
minder tijd worden aangebracht. En dat bespaart geld.  
Sigma S2U Nova Spray is speciaal door Sigma ontwikkeld 
om ook verwarmd verspoten te kunnen worden.  
Met verwarmd spuiten behaalt u de meeste winst. 
Hierbij kan er met minder druk worden gewerkt. 
 Dit resulteert in nog minder overspray, nog mooiere 
vloei en snellere droging.

Hoeveel tijd win ik? 
Met Spray applicatie wint u minstens 30% in tijd, dus bent u steeds aan de winnende hand. Dat scheelt ook 
meteen in arbeidskosten.  
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Wagner SuperFinish 23+ 
• Compacte machine
• Lichte machine en zeer flexibel
•  Zowel in airless toepassing als in verwarmde 

laktoepassing mogelijk
• Heel makkelijk te reinigen
• Ideaal voor kleine en middelgrote projecten

Bespaar 
tijd en 
geld.

Wellicht twijfelt u over het aanschaffen van een spray 
machine. Of twijfelt u of het de moeite loont voor uw 
project. Met een spray machine behaalt u een prachtig 
eindresultaat. De afwerking is uitstekend, de vloei 
schitterend. En u heeft geen last van kwaststrepen, rolbanen 
en/of structuurverschil van de rol en vacht. Bovendien is de 
spraymachine beschikbaar voor meerdere toepassingen.
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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. 

Uw resultaat telt. Sigma.


