
Gevelafwerking

Oogstrelende bescherming



Dagelijks dwalen onze ogen in straten 

en steden over tientallen gevels die 

niet lijken te veranderen. Alsof het 

vanzelfsprekend is, doorstaan zij de 

tand des tijd. Maar niets is minder 

waar. Gevels worden jaar in jaar uit 

blootgesteld aan de schadelijke 

werking van omgevingsfactoren. 

Zo hebben zon, weer en wind op 

gevels een verwoestende invloed. 

Ook de uitstoot van verkeer en industrie 

is technisch en esthetisch desastreus. 

Oogstrelende bescherming

Daarom zijn hoogwaardige verfsystemen 

nodig die gevels optimaal kunnen 

beschermen. 

Bij Sigma bent u voor duurzame en fraaie 

bescherming van buiten- en binnenmuren 

aan het juiste adres. Voor nieuwbouw en 

renovatie heeft Sigma de exclusieve lijnen 

Sigma Façade en Sigma Siloxan ontwik-

keld. Het zijn systemen die werkelijk 

tegen een stootje kunnen. De uitgebreide 

kleurselectie is terug te vinden in de 

Sigma Façade-Siloxan waaier. 

Daarnaast heeft Sigma producten met 

specifieke technische of esthetische 

eigenschappen. Het Sigma assortiment 

gevelverven bevat namelijk ook  

scheuroverbruggende, zelfreinigende, 

dampremmende en hydrofoberende 

producten. Dus voor elke situatie biedt 

Sigma de oplossing.

Sigma gevels:  

die mogen lang gezien worden.
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Sigma Façade

Een goed begin is ‘t halve werk. Wordt er gekozen voor producten uit de Sigma Façade-lijn, dan is het 

vastgoed over een lange periode onderhoudsvrij én fraai om te zien. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie 

doet de Sigma Façade productlijn doeltreffend dienst. Zij bewijst onder andere haar kracht op beton, 

cellenbeton, metselwerk, cementgebonden stuclagen en cementgebonden plaatmaterialen. De specifieke 

technologische samenstelling van de producten zorgt voor een gemakkelijke verwerking én een duurzame 

bescherming. Want zijn de genoemde ondergronden eenmaal vakkundig behandeld met een Sigma Façade-

systeem, dan krijgt vocht nauwelijks tot geen kans tot de ondergronden door te dringen. Behalve algemene 

eigenschappen, hebben alle systemen van Sigma Façade specifieke kenmerken. Voor iedere situatie is er wel 

een technische oplossing. Of een esthetische, want Sigma Façade producten zijn leverbaar in een breed 

spectrum aan kleuren. Wordt aan esthetiek hoge eisen gesteld, dan zijn producten uit het Sigma Façade 

assortiment het betrouwbare antwoord. 

Tip: Gebruik voor een 

goed eindresultaat de 

Exclusive kwasten en 

verfrollers van ProGold.

Si
gm

a 
Fa

ça
d

e 



4

Sigmafix Universal

Voordat u een muurverf of ander afwerkingssysteem aanbrengt, bewerkt u sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden  

eerst met een voorstijk.

Met Sigmafix Universal wordt een goede hechting van het muurverfsysteem gegarandeerd en wordt glans bontheid voorkomen. 

Het kan ook gebruikt worden voor het fixeren van poederende restanten op poreuze ondergronden. Sigmafix Universal is zowel 

buiten als binnen toe te passen. 

Het oplosmiddelhoudende voorstrijkmiddel Sigma Unigrund S heeft een diep penetrerend vermogen en is daarom zeer geschikt  

voor het voorbehandelen van sterk zuigende ondergronden, het binden van poederende en licht afzandende oppervlakken van 

minerale ondergronden en het fixeren (vastzetten) van poederende muurverfresten op poreuze ondergronden. Sigma Unigrund S  

is overschilderbaar met dispersieverven en oplosmiddelhoudende gevelverven.

Sigma Unigrund S

Kenmerken
• Watergedragen

•  Voor zuigende en licht poederende  

minerale ondergronden

• Uitstekende hechting en impregnering

• Onverzeepbaar

• Waterdampdoorlatend

•  Overschilderbaar met dispersieverven en 

terpentine verdunbare (muur)verven

Sigmafix Universal

Indicatie verbruik/rendement 8 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 6 uur

Kenmerkenblad 4370NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken
• Oplosmiddelhoudend

• Op basis van polyurethanhars

• Gemakkelijk verwerkbaar

• Laag verbruik

• Fixeert en bindt

• Uitstekende hechting

• Niet geschikt als isolatielaag

• Kleurloos

Sigma Unigrund S

Indicatie verbruik/rendement 8-11 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 8 uur

Kenmerkenblad 3083NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Beton, cementgebonden materialen en metselwerk verlangen een goed dekkende 

en duurzame muurverf. En daarin voldoet de universele Sigma Façade Topcoat Satin 

op hoog niveau. Naast goede resultaten voor buitenwerk, leent deze zijdeglanzende, 

watergedragen muurverf zich uitstekend voor binnenmuren die regelmatig worden 

gereinigd. 

Sigma Façade Topcoat SatinSigmafix Universal

Kenmerken
• Op basis van 100% acrylaatdispersie

• Sterk carbonatatieremmend door hoge CO2 dampdiffusieweerstand

• Waterdampdoorlatend

• Geringe vuilaanhechting

• Onverzeepbaar

• Vergeelt niet
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Sigma Façade 
Topcoat Satin

Indicatie verbruik/rendement 6-8 m²/l

Overschilderbaar na* Ca. 6 uur

Kenmerkenblad 5867NL

*  bepaald bij 23° Celsius  
en 50% R.V.
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Duurzame muurverf op basis van Hydro Pliolite®

Het begin en het einde van het buitenseizoen betekent voor de schilder veelal werken onder lastige 

om standigheden. Met Sigma Façade Topcoat HP Matt heeft de schilder een High Performance product in  

handen, waarmee hij nu ook onder zeer kritische omstandigheden een gevelcoating kan aanbrengen met 

behoud van kwaliteit en duurzaamheid. De watergedragen Sigma Façade Topcoat HP Matt op basis van  

Hydro Pliolite® heeft de robuustheid van een oplosmiddelhoudend product. Een Pliolite heeft de eigenschap 

een uitstekende hechting te geven. Deze muurverf kan verwerkt worden vanaf 2°C en een maximum RV van 

90% en is daarom bij uitstek geschikt voor vier-seizoenen onderhoud. Sigma Façade Topcoat HP Matt is minder 

gevoelig voor het overschilderen van plaatselijke reparaties (spotrepair). Ook is het minder gevoelig voor baan-

vorming en biedt een goede UV bescherming. Het is ideaal voor het afwerken van nieuw en reeds behandeld 

beton, maar ook geschikt voor metselwerk, cementgebonden plaatmaterialen en cementgebonden stuclagen.

Sigma Façade Topcoat HP Matt

Sigma Façade 
Topcoat HP Matt

Indicatie verbruik/rendement 6-8 m²/l

Overschilderbaar na* Ca. 6 uur

Kenmerkenblad 5863NL 

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken
• Op basis van Hydro Pliolite®

• Waterdampdoorlatend

• Onverzeepbaar

• Vergeelt niet

• Sterk carbonatatieremmend door hoge CO2 dampdiffusieweerstand
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Sigma Façade Pearlcoat 
Matt

Indicatie verbruik/rendement 8-10 m²/l

Overschilderbaar na* Ca. 6 uur

Kenmerkenblad 4385NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigma Façade Pearlcoat Matt maakt haar naam meer dan waar, want bij een met Sigma Façade Pearlcoat Matt 

behandelde gevel parelt het water langs de gevel waardoor vuil geen vat krijgt op het oppervlak.  

De muurverf heeft een sterk waterafstotend karakter en is regendicht, maar de verffilm is desondanks  

waterdampdoorlatend. Sigma Façade Pearlcoat Matt heeft een duurzame hechting. De glansgraad is mat.

Gevels van beton en natuursteen worden effectief beschermd met Sigma Façade Clearcoat Matt, een watergedra-

gen transparante coating op basis van acrylaatdispersie. Dit product heeft een hoge CO2 dampdiffusieweerstand en 

werkt dus carbonatatieremmend op beton. Toch is deze coating goed waterdampdoorlatend, waardoor het vocht 

makkelijk uit de ondergrond weg kan. En omdat de verffilm waterafwijzend is, blijft de ondergrond droog en 

behouden de muren hun isolatiewaarde. 

Sigma Façade Pearlcoat Matt

Sigma Façade Clearcoat Matt

Kenmerken

Kenmerken

• Op basis van acrylaatdispersie, versterkt met siloxanen

• Uitstekende hechting

• Vuilwerend dankzij waterparelende werking 

• Transparant

•  Carbonatatieremmend door hoge CO2 dampdiffusieweerstand 

• Waterdampdoorlatend

• Waterafwijzend

• Verminderde kans op vorstschade en muuruitslag

• Muren behouden hun isolatiewaarde

•  Ook voor binnenmuren zeer geschikt vanwege  

de goede reinigbaarheid

Sigma Façade Clearcoat
Matt

Indicatie verbruik/rendement 100-500 ml/m2

Overschilderbaar na* Ca. 16 uur

Kenmerkenblad 5868NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Sigma Façade Clearcoat
Matt

Indicatie verbruik/rendement 100-500 ml/m2

Overschilderbaar na* Ca. 16 uur

Kenmerkenblad 5868NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

In veel gevallen wil de opdrachtgever buiten of binnen een muurverf met een fijnkorrelige ronde structuur. 

Sigma Kwartstone Matt geeft dat rustig ogende karakter. Alle betonnen, cementgebonden materialen en  

metselwerk zijn met deze kwartsverf te behandelen. De verwerking is net zo fijn als het eindresultaat. 

Overigens doet Sigma Kwartstone Matt ook heel goed dienst als grondlaag voor sierpleisters. 

Sigma Kwartstone Matt Kwartstone

Sigma Kwartstone Matt

Indicatie verbruik/rendement 300-600 ml/m2

Overschilderbaar na* Ca. 16 uur

Kenmerkenblad 7707NL

 *  bepaald bij 23° Celsius en  
50% R.V.

Kenmerken
• Op basis van kunstharsdispersie

•  Carbonatatieremmend door hoge CO2 dampdiffusieweerstand

• Waterdampdoorlatend

• Onverzeepbaar

• Wasbaar en nat schrobbaar

• Bijzonder duurzaam
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Voor gevels met kleine of grotere scheuren is een ‘gewone’ muurverf niet geschikt. Een elastisch muurverfsysteem  

die de scheuren blijvend overbrugt is noodzakelijk. Het Sigma Façade Elastocoat systeem is daarvoor de meest  

ideale oplossing. 

Heeft de ondergrond enkel haar- en/of krimpscheuren, dan is een laag Sigma Façade Elastocoat Filler en afwerking  

met Sigma Façade Elastocoat Semi-Matt al afdoende. Bij grotere scheuren wordt in de Sigma Façade Elastocoat Filler 

het scheuroverbruggend Sigma Façade Weefsel ingebed. De toplaag zorgt voor de weerbestendigheid van het systeem.

Sigma Façade Elastocoat systeem 

Kenmerken
• Scheuroverbruggend

• Op basis van kunstharsdispersie

• Uitstekende hechting

• Weerbestendig

• Waterdampdoorlatend

• Zeer duurzaam

Sigma Façade 
Elastocoat Filler

Sigma Façade  
Elastocoat Semi-Matt

Indicatie verbruik/rendement 480 ml/m2 240 ml/m2

Overschilderbaar na* 8 uur 5 uur

Kenmerkenblad 4389NL 5869NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Bijzondere hoogwaardige gevelbescherming: dat is precies waar Sigma Siloxan voor staat. De gevels van  

historische en eigentijdse gebouwen zijn met deze toplijn verzekerd van een duurzame toekomst. Producten uit 

de Sigma Siloxan-lijn zijn kalkmatte gevelcoatings op basis van hoogwaardige siliconenharsemulsie. De producten 

zijn eenvoudig met kwast of rol aan te brengen op minerale ondergronden en op bestaande dispersie en  

silicaatafwerkingssystemen. Muren worden met Sigma Siloxan producten goed afgedekt met een spanningsarme, 

microporeuze laag die vuilwerend is en slagregendicht. Desondanks zijn de producten uit de lijn sterk  

waterdampdoorlatend, zodat vocht uit muren kan verdampen. Vanwege die sterk waterdampdoorlatende  

eigenschappen zijn Sigma Siloxan producten de ideale oplossing voor het onderhoud van buitengevel- 

isolatiesystemen. Niet alleen de functie van het systeem is van belang, ook telt het esthetische resultaat.  

Behalve in wit kan een gevel worden afgewerkt met één van de vele kleuren uit de Sigma Façade Siloxan waaier. 

Voor een sterke, fraai ogende gevelbescherming is het Sigma Siloxan assortiment de onbetwiste leider.

Sigma Siloxan Si
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Sigma Siloxan Fix 

Een afwerking valt of staat bij de juiste voorbehandeling van de ondergrond. En daar horen voorstrijkmiddelen bij die  

de basis vormen voor een duurzaam systeem. Sigma heeft twee voorstrijkmiddelen in het Siloxan-assortiment die daaraan  

bij uitstek voldoen. De watergedragen Sigma Siloxan Fix voor buiten en binnen is geschikt voor normaal zuigende,  

steenachtige ondergronden. Het product nivelleert de zuiging. Hierdoor wordt de hechting van de volgende laag optimaal. 

Ook van glansbontheid is geen sprake. 

Sigma Siloxan Synfix is een oplosmiddelhoudend fixeermiddel met een hoog indringend vermogen en is daarom een probaat 

middel voor sterk zuigende en poederende ondergronden. Sigma Siloxan Synfix brengt eveneens een goede hechting tot 

stand op silicaat muurverven.

Sigma Siloxan Synfix

Kenmerken
• Watergedragen

• Op basis van siliconenhars-emulsie

• Onverzeepbaar

• Transparant

Sigma Siloxan Fix

Indicatie verbruik/rendement 9-12 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 8 uur

Kenmerkenblad 7144NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken
• Oplosmiddelhoudend

• Siliconenhars combinatie

• Onverzeepbaar

• Transparant

Sigma Siloxan Synfix

Indicatie verbruik/rendement 5-6 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 12 uur

Kenmerkenblad 7015NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Soms is het gewenst om structuurverschillen die zijn ontstaan bij reparaties te camoufleren. In dat geval doet  

Sigma Siloxan Fill als tussenlaag prima dienst. Het product is ook een uitstekende basis op vlakke minerale 

ondergronden. Na Sigma Siloxan Fill wordt afgewerkt met een laag Sigma Siloxan Topcoat Matt.

Sigma Siloxan Fill

Kenmerken
• Camouflerende en vullende tussenlaag

• Op basis van siliconenhars-emulsie

• Kwartshoudend

• Zeer goede hechting

• Vullend

• Spanningsarm

• Sterk waterdampdoorlatend

Sigma Siloxan Fill

Indicatie verbruik/rendement 2,5-5 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 6 uur

Kenmerkenblad 4612NL

  * bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Sigma Siloxan Fix 
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Ons wisselvallige klimaat vraagt om hoogwaardige gevelverfsystemen. Een gevelverf die tegen dit klimaat is opgewassen is Sigma 

Siloxan Topcoat Matt: zeer duurzaam, sterk waterdampdoorlatend en slagregendicht zijn de krachtige eigenschappen van deze 

matte muurverf. De afwerking zorgt er tevens voor dat aangroei van micro-organismen wordt verminderd. In gevelafwerking neemt 

u met Sigma Siloxan Topcoat Matt het zekere voor het onzekere. Sigma Siloxan Topcoat Matt is toe te passen op minerale onder-

gronden, op bestaande dispersiesystemen of op silicaatsystemen. In het laatste geval eerst voorstrijken met Sigma Siloxan Synfix. 

Sigma Continu Additief 

De toevoeging van Sigma Continu Additief aan Sigma Siloxan Topcoat Matt zorgt ervoor dat de verf onder winterse omstandig-

heden zonder problemen verwerkt kan worden. Doorwerken is zelfs mogelijk bij 2°C en een relatieve vochtigheid van 90%.  

Na toevoeging van het additief wordt de muurverf met water weer op de juiste verwerkingsviscositeit gebracht.

Sigma Siloxan Topcoat Matt

Kenmerken
• Zeer hoge duurzaamheid

• Vereist geen verkiezelende ondergrond 

• Sterk waterdampdoorlatend

• Vuilafstotend

• Mineraalachtig, mat effect

• I.c.m. Sigma Continu Additief verwerkbaar bij temp. vanaf 2°C

Sigma Siloxan Topcoat 
Matt

Sigma Siloxan Topcoat Matt 
+ Sigma Continu Additief

Mengverhouding - 250 ml additief op 10 liter verf

Indicatie verbruik/rendement 5-7 m²/l 5-7 m²/l

Overschilderbaar na ca. 6 uur* ca. 24 uur**

Kenmerkenblad 6993NL 6993NL + 3272NL

 * bepaald bij 23°C en 50% RV
 **  bepaald bij 2°C en 90% RV
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Sigma Siloxan Kwarts Matt

Eigenschappen als duurzaamheid gelden ook voor de Sigma Siloxan Kwarts Matt. Het toegevoegde kwarts 

aan dit product zorgt voor een fijn korrelige structuur. Ondanks de kwartsstructuur trekt deze coating  

nauwelijks vuil aan. Door deze eigenschappen is Sigma Siloxan Kwarts Matt bijzonder geschikt voor gevels van 

gebouwen die onder monumentenzorg vallen. Deze gevelverf op basis van siliconenhars-emulsie is toepasbaar 

op minerale ondergronden, zoals baksteen, kalkzandsteen en cementgebonden pleisters. Sigma Siloxan 

Kwarts Matt kan ook worden toegepast over bestaande afwerkingssystemen op basis van kunstharsdispersie 

en silicaat. In het laatste geval voorstrijken met Sigma Siloxan Synfix. 

Kenmerken
• Mineraalachtig effect

• Vuilafstotend

• Regendicht

• Spanningsarm

• Kwartshoudend

• Sterk waterdampdoorlatend

• Verminderde aangroei van micro-organismen

• Vereist geen verkiezelende ondergrond

Sigma Siloxan Kwarts 
Matt

Indicatie verbruik/rendement min. 300 ml/m2

Overschilderbaar na* 24 uur

Kenmerkenblad 3286NL

  * bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Twee oplossingen in één product: dat is Sigma Siloxan Flex Matt. Deze muurverf is namelijk net zoals alle Sigma 

Siloxan producten, zeer duurzaam, sterk waterdampdoorlatend en slagregendicht. En vanwege de elastische  

eigenschappen is het geschikt voor gevels met haar- en krimpscheuren.

Sigma Silxoan Flex Matt is toe te passen op minerale ondergronden, op bestaande dispersiesystemen of silicaat-

systemen. In het laatste geveal eerst voorstrijken met Sigma Siloxan Synfix. Het product is ook bijzonder geschikt 

voor het overschilderen van gestructureerde afwerkingen. Door het elastische karakter is Sigma Siloxan Flex Matt 

niet overschilderbaar met Sigma Siloxan Fill en Sigma Siloxan Topcoat Matt. 

Sigma Siloxan Flex Matt

Kenmerken
• Zeer hoge duurzaamheid

• Vereist geen verkiezelende ondergrond

• Sterk waterdampdoorlatend

• Vuilafstotend

• Mineraalachtig effect

• Geschikt voor ondergronden met haar- en krimpscheuren

• Blijvend elastisch, ook bij lage temperaturen

Sigma Siloxan Flex

Indicatie verbruik/rendement 4,5 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 6 uur

Kenmerkenblad 3285NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Sigmasoltec SelfClean Matt onderscheidt zich van andere muurverven door zijn uitermate goede 

zelfreinigende werking. De toepassing van nano-technologie gaat vuilaanhechting van gevels sterk tegen. Gevels blijven  

langer schoon en kleurecht, waardoor de frequentie van esthetisch onderhoud lager is. 

De verf is uitstekend geschikt voor het afwerken van beton, metselwerk, cellenbeton, buitenpleisters en cementgebonden 

plaatmaterialen. Sigmasoltec SelfClean Matt wordt ook gebruikt voor het overschilderen van bestaande muurverflagen op 

basis van kunstharsdispersie. Tevens geschikt voor buitengevel isolatiesystemen.

Het Nanometric Painting System (NPS®) voegt deeltjes aan het bindmiddel toe die het oppervlak van de coating minder ruw 

maken. Na het aanbrengen van de verf vormt zich een gladde bovenlaag, waarop vuil- en stofdeeltjes geen vat krijgen.  

Een regenbui is voldoende om de verontreiniging weg te spoelen. 

Sommige omstandigheden vereisen een bijzondere behandeling. Daarvoor zijn dan ook speciale producten voor nodig. 

Sigma heeft een aantal producten in het assortiment die voor speciale situaties ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld voor gevels  

in gebieden met zware industriële belasting, of voor niet-afwaterende oppervlakten.

Voor al uw vragen staan de technische specialisten van ons Technisch Centrum tot uw beschikking.  

Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0297 - 54 1889

Sigmasoltec SelfClean Matt

Specialiteiten

Kenmerken
• Op basis van 100% acrylaatdispersie met NPS® technologie

• Waterdampdoorlatend

• Onverzeepbaar

• Vergeelt niet

Sigmasoltec SelfClean Matt

Indicatie verbruik/rendement 6-9 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 12 uur

Kenmerkenblad 5865NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Deze dampremmende buitenmuurverf is bijzonder geschikt voor horizontale, niet afwaterende bouwdelen of  

onderdelen van bouwdelen. Ook wordt deze matte muurverf gebruikt voor het onderhoud van gevels die zijn  

behandeld met dampremmende muurverf. Sigmurolac Topcoat Matt is zeer duurzaam en is zelfs bestand tegen 

industriële milieus. De muurverf dekt goed en vormt een verffilm die nauwelijks vuil aantrekt. 

Sigmurolac Topcoat Matt

Sigmurolac Topcoat Matt

Indicatie verbruik/rendement 7 m2/l

Overschilderbaar na* 24 uur

Kenmerkenblad 7142NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken
• Dampremmend

• Zeer duurzaam

• Fysisch drogend

• Op basis van oplosmiddelhoudende acrylaatcopolymeer

• Onverzeepbaar

• Geringe vuilaanhechting

• Niet overschilderbaar met andere verftypen

• Niet vorstgevoelig

Sigmurocoat Matt

Een ondergrond buiten die behandeld is met alkydharsmuurverf, kan om verftechnische redenen niet  

overgeschilderd worden met een dispersiemuurverf. Door de dampremmende onderlaag te combineren met 

een waterdampdoorlatende dispersiemuurverf is de kans op onthechting zeer groot. Voor het onderhoud 

wordt de schilder daarom Sigmurocoat Matt aangeraden. Deze muurverf op basis van alkydhars kan gebruikt 

worden voor onderhoud van met alkydharsmuurverf geschilderd beton, schuurwerk en pleisterwerk. 

Kenmerken
• Duurzaam

• Zeer gemakkelijk verwerkbaar

• Goede dekkracht

• Dampremmend

Sigmurocoat Matt

Indicatie verbruik/rendement 10-13 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 16 uur

Kenmerkenblad 4938NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Sigmurolac Topcoat Matt

Indicatie verbruik/rendement 7 m2/l

Overschilderbaar na* 24 uur

Kenmerkenblad 7142NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Sigmurocoat Matt

Indicatie verbruik/rendement 10-13 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 16 uur

Kenmerkenblad 4938NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.
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Verontreiniging door uitstoot van verkeer en industrie vormt een zware belasting voor gevels. Het innovatieve hydrofobeer-

middel Sigma Hydrophob WB maakt een einde aan de aanslag op stenen buitenmuren. Met zijn unieke fluorverbinding met 

een olieafstotende werking krijgt vervuiling geen vat op de gevel. Dit kleurloze, waterdampdoorlatende product is water-

afstotend zodat regenwater niet kan indringen en de buitenmuur zijn isolatiewaarde behoudt. Het product biedt bij uitstek 

bescherming aan panden die gelegen zijn langs drukke verkeerswegen in stedelijke gebieden of in industriegebieden. 

Sigmarcade Topcoat Matt is een watergedragen muurverf voor het schilderen van beschut buitenwerk. Dit product is zeer 

gemakkelijk verwerkbaar en waterdampdoorlatend. U kunt het uitstekend toepassen op de onderzijde van balkons en  

galerijen of voor het overschilderen van bestaande, watergedragen muurverflagen.

Sigma Hydrophob WB

Sigmarcade Topcoat Matt

Kenmerken

Sigmarcade Topcoat Matt

Indicatie verbruik/rendement 6 m2/l

Overschilderbaar na* Ca. 4 uur

Kenmerkenblad 9703NL

* bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.

Kenmerken
•  Speciaal voor de onderzijde  

van balkons en galerijen 

• Waterdampdoorlatend 

• Zeer gemakkelijk verwerkbaar 

• Laag verbruik

• Waterafstotend

• Olieafstotende eigenschappen

• Weinig vuilaanhechtend

• Slagregendicht

• Waterdampdoorlatend

•  Vermindert aangroei van  

micro-organismen

Sigma Hydrophob WB

Indicatie verbruik/rendement Zie kenmerkenblad

Overschilderbaar na* Ca. 16 uur met kwartsverven

Kenmerkenblad 4614NL

  * bepaald bij 23° Celsius en 50% R.V.



PRIMA. SIGMA.

Kent u dat? Een mooi afgerond project, strak in de verf. En dan het moment van trots: 'Ja, dat ziet 

er weer prima uit.' Dát is precies wat Sigma wil bieden aan schilders, architecten, opdrachtgevers en 

ieder ander die te maken heeft met schilderwerk en onderhoud.

Vandaar dat Sigma niet alleen staat voor een breed en hoogwaardig assortiment verfproducten 

en toebehoren. We doen meer. Met professionele adviseurs, altijd beschikbaar voor adviezen en 

praktische ondersteuning, tot op de bouwplaats toe. En met tientallen verkooppunten door het land. 

Daarnaast leveren we een brede waaier aan kleurservices en materialen, verzorgen we trainingen en 

bieden we ondersteuning bij het opstellen van onderhoudscontracten. Zodat het er niet alleen op 

korte, maar ook op lange termijn prima uitziet. Echt prima. Of eigenlijk: echt Sigma.
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PPG Coatings Nederland B.V.

Sigma Coatings Bouwdivisie

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

T  [0297] 54 19 11

I  www.sigma.nl

E  info@sigma.nl

Customer Service Informatie & Documentatie [0297] 54 13 69

Customer Service Verkoop [0297] 54 18 80

Technisch Centrum [0297] 54 18 89


