Sigmaresist
Et nyt medlem
af Danmarks
bredeste væg- og
loftsortiment.

Sigmaresist
Et nyt system til væg & loft på basis af 100% akryl.

NYHED

NYHED

NYHED

Sigmaresist Clean
Mere end bare
vaskbar.

Sigmaresist Immun
Gør dit håndværk
hygiejnisk.

Sigmaresist 22
Fugtzoner og vådrum
kræver en maling, der
er helt sin egen.

Sigmaresist Clean modstår mere og beskytter
bedre, så du kan vaske, skrubbe eller skylle
dig frem til en ren væg, uden at malingen
oppolerer eller mister sin matte overflade.

Den vigtigste innovation i årtier. Beskyttende
overflade gør denne væg- og loftmaling
velegnet til miljøer, der stiller særlige krav
til hygiejnen.

Specieludviklet til de fugtige og våde
indendørszoner med en vaskbar og
robust overflade, der holder sig ren
og pæn i længere tid.
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Velegnet til miljøer,
der skal modstå mere.
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Forskellige rum har specifikke krav. I denne
brochure kan du læse mere om, hvor, hvornår og hvorfor vi anbefaler, at du vælger
Sigmaresist. Det hjælper dig med at bygge
det stærkest tænkelige produktmix.
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Per Bach
Tlf. 4068 5777
per.bach@ppg.com

Joy M. Kremer
2551 9118
kremer@ppg.com

Rum
Kontor
Værksted
Kælder
Køkken
Badeværelse
Toilet
Vaskerum
Stue
Soveværelse
Børnerum
Garrage
Opbevaringsrum
Gæsteværesle
Spiserum/kantine
Reception
Læreværelse
Klasseværelse
Entre
Trappeopgang
Fyrrum
Gang
Bryggers
Terrasse
Puslerum
Tørrerum
Grupperum
Gaderobe
Fællesrum
Sal
Fitness
Omklædning
Aktivitetslokale
Depot

F
ale/

slok
vitet

Sigmaresist sætter en ny standard for, hvad
du kan forvente af en væg- og loftmaling.
Den modstår mere og beskytter bedre.
Med Sigmaresist kan du derfor tilbyde bedre
løsninger til krævende miljøer og udsatte
områder.

Rene Petér
4040 8999
peter@ppg.com
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Sigmaresist Clean
Mere end bare vaskbar.

Velegnet til
Sigmaresist Clean
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Ketchup. Tusch. Skosværte. Eller bare en omgang fedtede fingre.
Sigmaresist Clean modstår mere og beskytter bedre, så du kan
vaske, skrubbe eller skylle dig frem til en ren væg, uden at
malingen oppolerer eller mister sin matte overflade.
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Kun det bedste er godt nok.
I mange miljøer er væggene udsat for moderat
til hård belastning i alle afskygninger.
Samtidig er kravene til selvsamme miljøer
alligevel en fuldstændig mat og glat overflade.
De to ønsker er ofte modsætninger, der stiller
næsten umulige krav til malingens egenskaber
og det håndværk, du skaber.

Stue

n

e
Køkk

G

Sådan behøver det ikke længere at være.
Med Sigmaresist Clean kan du give væggene
en uovertruffen vaskbar overflade. Og det
bedste af det hele er, at den samtidig er
mat og står med forbavsende glat struktur.
Det er din frihed til at lave nye resultater,
der indtil nu var nærmest utænkelige.

e
rels

nevæ

Bør

aler

are
ang

1 Modstår mere og
beskytter bedre
2 Særdeles vaskbar og
slidstærk overflade
3 Meget lav overfladestruktur

Følgende er vejledende forslag. Sigmaresist Clean
kan selvfølgelig anvendes i mange flere situationer.
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NYHED

Produkt
information

Du skal se det
for at tro det.

Type: Akryl

Se hvad du kan rengøre på
Sigmaresist Clean. Book en
gennemgang i en af vores
butikker. Se bagsiden.

Egenskab: Vaskbar
Anvendelsesområde:
Væg & Loft
Tørretid: Ca. 2 timer
Overmalbar: Ca. 6 timer
Påføring:
Pensel, rulle & airless-sprøjte
Størrelse: 5 L & 10 L
Forbrug: 7-9 m2 / L
Glans: 5

www.sigmacoatings.dk
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Sigmaresist Immun
Gør dit håndværk hygiejnisk.
Med Sigmaresist Immun kan du beskytte mere effektivt mod
bakterier. Den beskyttende overflade bygger på innovativ
sølv-ion teknologi, som gør malingen særdeles velegnet til
miljøer, der stiller særlige krav til hygiejnen.
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1 Rengør med almindelige
desinfektionsmidler

Sigmaresist Immun er særlig velegnet
til miljøer som eksempelvis tandlæger,
sygehuse, toiletområder, plejehjem,
offentlige rum mm.

2 Hygiejnisk overflade beskytter
mod bakteriekulturer
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Med Sigmaresist Immun er du med på første
bølge af fremtidens muligheder inden for
maling. Den kan alt det, din maling også
kan i dag. Og så lidt mere. Du får en utrolig
vaskbarhed, dækkeevne og forbavsende mat
og glat struktur. Og som noget helt nyt er
den dertil hygiejnisk. Det betyder kort sagt,
at den beskytter bedre mod bakteriekulturer
og fremmer hygiejnen i rummene, hvor den
er brugt.

Følgende er vejledende forslag. Sigmaresist Immun
kan selvfølgelig anvendes i mange flere situationer.
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Skriv det næste kapitel for malerfaget.
Vægmaling, som du kender det i dag, tør vi
godt kalde trygt. Du ved, hvad du får, fordi
det grundlæggende ikke ændrer sig meget.
Der er selvfølgelig kommet forbedringer og
nye produkter til. Men hvorfor ikke tage
næste skridt? Vi kan gøre så meget mere.

Velegnet til
Sigmaresist Clean

3 Særdeles vaskbar og
slidstærk overflade

else

NYHED

Produkt
information
Type: Akryl
Egenskab: Hygiejnisk
Anvendelsesområde:
Væg & Loft
Tørretid: Ca. 2 timer
Overmalbar: Ca. 4 timer

Hvornår sætter
du hygiejnen
i fokus?
Tag os med på råd. Teknisk Service
hjælper dig med at træffe de rette
beslutninger. Kontaktoplysninger
på bagsiden.

Påføring:
Pensel, rulle & airless-sprøjte
Størrelse: 10 L
Forbrug: 8-10 m2 / L
Glans: 5

www.sigmacoatings.dk
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Sigmaresist 22
Fugtzoner & vådrum kræver
en maling, der er helt sin egen.

Velegnet til
Sigmaresist Clean

Sigmaresist 22 er en nyudviklet væg- og loftmaling
til fugtzoner med en robust og vaskbar overflade.
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En stærk overflade til udvalgte lokaler
Sigmaresist 22 egner sig til alle de
områder, hvor funktionaliteten er
i højsædet - og behovet for matte
overflader er mindre.
I hjemmet er det oftest køkkener og
badeværelser, men i andre miljøer som
eksempelvis kontorfaciliteter, skoler,
sportsområder mm. møder vi flere
eksempler på fugtzoner i form af fx
omklædningsrum eller forskellige
typer af sportsrum.
Med Sigmaresist 22 er du sikret en
slidstærk overflade, der er utrolig nem
at rengøre og beskytter optimalt mod
slid og fugt.
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1 Robust overflade tåler
hyppig rengøring
2 Velegnet til vådrumszoner som fx
bademiljøer, omklædningsrum mm.

Følgende er vejledende forslag.
Sigmaresist 22 kan selvfølgelig
anvendes i mange flere situationer.

8

3 Indendørsmaling på
basis af 100% akryl

NYHED

Produkt
information
Type: Akryl
Egenskab: Vaskbar
Anvendelsesområde:
Væg & Loft
Tørretid: Ca. 30 minutter
Overmalbar: Ca. 4 timer

Sammensæt
det stærkeste
produktmix.
Vi hjælper dig med at skræddersy
produktmix til dine projekter. Få
vejledning i en af vores butikker
eller kontakt din salgskonsulent.

Påføring:
Pensel, rulle & airless-sprøjte
Størrelse: 5 L & 10 L
Forbrug: 8-10 m2 / L
Glans: 22

www.sigmacoatings.dk
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Danmarks
bredeste
væg- og loftsortiment.
Hos Sigma Coatings finder du Danmarks
bredeste væg- og loftsortiment med unikke
muligheder for at skabe netop det resultat,
du søger. Tilbyd kunderne noget nyt og
anderledes eller noget fast og trygt.
Som et af Europas største malingsmærker
specialiserer vi os i løsninger til professionelle, der søger bredde, fleksibilitet og
kvalitet i deres produktvalg. Bliv i samme
system eller gå på tværs. Ofte er det måske
et mix af de forskellige serier, der skaber
netop den løsning, du søger.
Brug for hjælp til vejledning eller inspiration? Så spørg. Det er dit resultat, der
betyder noget. Vi vil bare gerne være din
sparringspartner til hverdag.
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Vaskbar

Isolerende

Det nyeste af det nyeste. Vaskbar
væg- og loftmaling, der modstår
mere og beskytter bedre.

I mere end 10 år har Renova Isotop
sat standarden som Europas førende
spærrende væg- og loftmaling.

Robust

Allround

Din garanti for et professionelt robust,
holdbart og sikkert resultat, som professionelle i hele Europa nyder godt af.

www.sigmacoatings.dk

Allround væg- og loftmaling til kræsne
budgetter, der passer til alle dine
opgaver uden at skuffe på kvaliteten.

Effektfuld

Skab helt unikke resultater med
effektmaling i form af enten metallisk,
fløjsblød eller flerfarvet overflade.

Miljømærket

Miljømærket væg- og loftmaling
med EU’s ECO-Label til de projekter,
der stiller særlige krav.
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Et landsdækkende netværk
af professionelle butikker
Jylland
Aalborg
Aarhus
Bramming
Esbjerg
Esbjerg N
Haderslev
Herning
Hjørring
Kolding
Vejle

Sjælland
Blytækkervej 22
Trindsøvej 15
Storegade 47
Islandsgade 44
Østervangsvej 26
H.C. Ørstedsvej 2 E
Hammershusvej 2A
Frederikshavnsvej 92
Låsbygade 17
Ibæk Strandvej 6

Tlf. 9810 3575
Tlf. 8615 3400
Tlf. 7510 1955
Tlf. 7512 0737
Tlf. 7512 5536
Tlf. 7452 0144
Tlf. 9721 1544
Tlf. 9891 0577
Tlf. 7552 0833
Tlf. 7584 0056

Fuglebækvej 1
Ejby Industrivej 60
Rosenkildevej 4
Vølundsvej 6F
Nattergalevej 6
Tigervej 17
Gramsvej 12
Københavnsvej 136B
Østre Allé 32

Tlf. 3251 4760
Tlf. 4343 5420
Tlf. 4921 0322
Tlf. 4825 5292
Tlf. 3886 8821
Tlf. 5663 2308
Tlf. 5572 9986
Tlf. 4638 5922
Tlf. 5852 9040

Øerne

Fyn
Bellinge
Odense M
Ringe
Svendborg

Amager
Glostrup
Helsingør
Hillerød
København NV
Køge
Næstved
Roskilde
Slagelse

Brogårdsvej 12
Klokkestøbervej 12
Jernbanegade 5
Ørbækvej 13

Tlf. 6596 2422
Tlf. 6614 7882
Tlf. 6263 3014
Tlf. 6222 4490

Nexø
Sønder Hammer 43
Nykøbing Falster Københavnsvej 13

Tlf. 5644 2000
Tlf. 7244 0668

Teknisk service
Per Bach		
Rene Petér		
Joy M. Kremer 		

Tlf. 4068 5777
Tlf. 4040 8999
Tlf. 2551 9118

Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 56 64 50 00
Fax 56 64 50 55
info@sigmacoatings.dk
sigmacoatings.dk

Et PPG varemærke

