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Omschrijving
Supermatte watergedragen decoratiemuurverf met subtiel schaduweffect voor binnen.

Gebruiksdoel
Het decoratief afwerken van wanden in hotels, galeries, theaters, showrooms, kantoren, woningen en andere 

representatieve ruimten. 

Toe te passen op vlakke en gladde minerale ondergronden. 

Tevens te gebruiken als afwerking van glasweefsel met een fijn dessin.

Voornaamste kenmerken
Subtiel schaduweffect•	

Camoufleert de ondergrond•	

Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 2•	

Soepele verwerking•	

Waterdampdoorlatend•	

Onverzeepbaar•	

Kleur en glans
108 kleuren volgens de Supermatt kleurkaart. Door het effect zijn lichte kleurafwijkingen mogelijk.•	

De kleuren RU09, RU10, JA05 en JA11 hebben een groter kleurafwijking ten opzichte van de kleurkaart.•	

Supermat•	

Basisgegevens
Dichtheid: ca. 1,2 g/cm³•	

Vaste stof: ca. 38,7 vol. %•	

Overschilderbaar na: ca. 4 uur•	

Vlampunt: niet van toepassing•	

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. 

Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement
Praktisch 

Circa 6 m²/liter. 

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals de aard en structuur van het object, conditie 

en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen
Gladde afwerking 

Het geheel voorzien van een laag Sigmulto Effino. 

Na droging een tweede laag Sigmulto Effino aanbrengen met spalter of blokborstel tot het bekomen van het 

gewenste schaduweffect. 

 

Sigmulto Effino op glasweefsel met een fijn dessin  

Na droging van het weefsel het geheel overschilderen met Sigmatex Superlatex in kleur overeenkomend met die 
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van de Sigmulto Effino. 

Het geheel voorzien van een laag Sigmulto Effino. 

Na droging een laag Sigmulto Effino aanbrengen met spalter of blokborstel tot het bekomen van het gewenste 

schaduweffect.

Ondergrondcondities
Onbehandelde ondergronden 

Afgebonden, droog en gereinigd tot een gezonde ondergrond. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid 

verwijderen. 

Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalk-

doorslag). 

Sterk zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergrond voorstrijken met Sigmafix Universal 

(verdunning in functie van de ondergrond, zie technische fiche 8205). 

 

Intacte verflagen op basis van kunstharsdispersie 

Goed hechtend, gaaf en gereinigd

Verwerkingscondities
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C. 

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. 

Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.

Instructies voor gebruik
Applicatiemethode 

Eerste laag Sigmulto Effino aanbrengen met een kortharige nylon rol 8 mm (bv. ProGold 8 mm). 

Tweede (schaduw)laag aanbrengen met een brede spalter (120 mm of groter) of blokborstel. 

 

Verdunning 

Geen, product is gebruiksklaar. 

 

Reiniging gereedschap 

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b). 

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Aanvullende gegevens
Hechting 

Sigmulto Effino hecht uitstekend op minerale ondergronden en op kwalitatief gelijkwaardige dispersiemuurver-

ven. 

Zuigende en/of onregelmatig zuigende ondergronden dienen eerst voor- 

gestreken te worden met Sigmafix Universal (zie kenmerkenblad 8205). 

Sigmulto Effino hecht tevens op ondergronden met een ‘gesloten’ karakter, zoals verflagen op basis van alkyd-
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hars. Echter, wanneer de gesloten ondergrond zich in een vochtige ruimte bevindt (bijvoorbeeld badkamer en 

keuken), wordt de toepassing van Sigmulto Effino afgeraden. De combinatie van een gesloten ondergrond met 

een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting tot onthechting leiden.

Houdbaarheid
In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 maan-

den houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

 

PPG Coatings Belux N.V. 

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt 

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31  

e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving 

wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.


