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Beste Lezer,

In deze SigmaPro besteden we extra 

aandacht aan de vele diensten die Sigma 

u biedt. Ze maken niet alleen uw werk een 

stuk gemakkelijker en effi ciënter, ze geven 

u ook een unieke kans u te onderscheiden 

van uw concurrenten.  

SigmaTech bijvoorbeeld geeft technisch 

advies in de meest brede zin van het woord. 

In dit nummer vindt u daar een goed voor-

beeld van. Voor een correcte toepassing van 

brandwerende verven (nieuw in ons assor-

timent !) moet u aan heel wat technische 

voorwaarden voldoen. Uw Commercieel 

Technisch Adviseur van Sigma Coatings 

kan u daar perfect bij helpen.

Kleuradvies is een ander voorbeeld. Sigma 

Coatings biedt u meerdere oplossingen, 

waarmee u zich gemakkelijk kunt profi leren 

als een echte kleurspecialist.

En natuurlijk mogen we SigmaTraining 

niet vergeten. Het hele jaar door organi-

seert Sigma Coatings overal in het land 

trainingsessies over producten, toepassingen  

en allerlei onderwerpen die met uw vak te 

maken hebben.

Kortom, dankzij een ruim assortiment 

topproducten en een brede waaier diensten 

stelt Sigma u in staat uw klanten schilder-

werk en een service van topkwaliteit aan te 

bieden. Aan u om er gebruik van te maken.

Veel leesgenot. 
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    Voorwoord 

Geert Janssens, 
Algemeen Directeur 
Sigma Coatings Deco Belux

ADVIES 

Voor vragen en advies kan u telefonisch 
terecht bij Technical Support van Sigma 
Coatings Deco Belux - Tel : 011 27 87 32
Algemene informatie - Tel : 011 27 87 01
Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgever.

Hoofdredacteur en 
verantwoordelijke uitgever
Patrick Van der Elstraeten

CONTINU n.v.
Excelsiorlaan 7 - 1930 Zaventem 
Tel : 02 725 08 33 - Fax : 02 725 18 63
contact@continu-vde.be

ACTUALITEIT

De nieuwe Sigma Service 
Center- catalogus is uit!
 Een overzichtelijke lay-out, heel wat 

nieuwe producten, een compleet 

overzicht van het Sigma- en Pro-

Gold-assortiment. Dat zijn in een 

notendop de belangrijkste kenmer-

ken van de nieuwe Sigma Service 

Center-catalogus. Dit onmisbare 

werkinstrument bevat de belang-

rijkste artikelen die de professionele 

schilder voor de uitoefening van zijn vak 

nodig heeft. Een groot deel daarvan is 

onmiddellijk beschikbaar in de Sigma 

Service Centers, de andere zijn op bestel-

ling verkrijgbaar. Belangrijk is ook dat 

er twee keer per jaar een afzonderlijke, 

actuele prijslijst wordt bijgevoegd. 

Deze praktische catalogus is nu 

verkrijgbaar in de Sigma Service Centers.

Professionele avonden
Vanaf midden november organiseert Sigma, in samenwerking 

met de Bouwunie, een nieuwe reeks professionele avonden voor 

de schildervakman. Het centrale thema tijdens deze avonden is 

“effi ciëntie”. Welke materialen kan de schilder inzetten om zijn 

werk zo effi ciënt mogelijk te organiseren? De besproken onder-

werpen zijn zeer divers: van voorbehandeling naar spuitapparatuur 

en van decoratieve technieken tot kleuradvies. Zoals steeds zijn 

de professionele avonden zeer praktijkgericht en wordt er volop 

gedemonstreerd. Wilt u weten hoe u uw werk nog 

doeltreffender kan organiseren, schrijf je dan zo 

snel mogelijk in voor deze avonden. 

Meer info op www.sigma.be



De rollenmatrix : 
altijd de juiste rol

 

Nieuw! Sigmalife DS Acryl 
Opaque, de nieuwste trend 
in houtafwerking
Sigma breidt zijn Sigmalife-

assortiment uit met een 

nieuw houtbeschermings-

product. Sigmalife DS Acryl 

Opaque is een hoogwaardige, 

zijdematte watergedragen 

dekkende beits op basis van 

acrylaat dispersieharsen. Hij 

biedt houtconstructies zoals 

deuren, ramen, poorten en 

houten gevelbescherming 

een duurzame, dekkende 

bescherming. 
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Welke rol geeft voor deze verf en op deze ondergrond 

het beste resultaat ? Het is een vraag die de vakman zich 

bijna dagelijks stelt. Gezien het groot aantal mogelijke 

combinaties is het antwoord niet altijd gemakkelijk te 

vinden. 

De ProGold rollenmatrix brengt daar verandering in. 

Op de rollenmatrix ziet de schilder onmiddellijk welke 

rol in welke omstandigheden het meest geschikt is. 

Bovendien geeft hij voor elke verf-ondergrondcombinatie 

drie verschillende oplossingen, aangeduid met 1 tot 3 

sterren : aanbevolen - goed - zeer goed. Ingesloten bij 

deze SigmaPro vindt u de ProGold rollenmatrix. 

KWASTAPPLICATIE

Type kwast : Langharige 

kwast met een mix van 

varkenshaar en kunst-

stofhaar (vb. ProGold 

6600-12) of Chinextypes 

(vb. ProGold 6680-16). 

De andere voordelen van deze beits zijn:
n  geschikt voor binnen en buiten
n  accentueert de houtstructuur
n  ideaal voor renovatie van verbleekt en vergrijsd hout 
n  uitstekende weerstand tegen strenge weersomstandigheden
n  microporeus en bijgevolg waterdampdoorlatend
n  snel overschilderbaar, waardoor meerdere lagen per dag 

   aangebracht kunnen worden
n  geurarm
n  niet vergelend
n  beschikbaar in 1L en 2,5L en bijna alle kleuren van 

   de Sigmalife kleurkaart

VERWERKINGSADVIES VOOR SIGMALIFE DS ACRYL OPAQUE
Dit product is eerder te vergelijken met een dekkende watergedragen lak (type Sigma S2U Nova) dan 

met een transparante beits. Voor de verwerking bevelen we dan ook het volgende gereedschap aan :

ROLAPPLICATIE

Type rol : Opzetten en verdelen 

met Velvet-rol (vb. ProGold 150210) 

of Kanecaron-rol (vb. ProGold 

150600) of nylonvachtroller 8 mm 

(vb. ProGold 150410) en narollen 

met Moltopreenrol (vb. ProGold 

150050, 150140 of 150130).

VERDUNNING 

0 - max. 10 vol. leidingwater. 

Op onbehandeld hout wordt 

de eerste laag bij voorkeur 

verdund met 10% leiding-

water.



Voor Sigma Coatings is dienstverlening geen ijdel begrip. Naast het verlenen van profes-
sioneel advies op allerlei gebieden, organiseert het bedrijf ook het hele jaar door praktijkge-
richte cursussen. Deze opleidingen richten zich tot iedereen die professioneel bezig is met 
schilderwerk, onderhoud en renovatie : schilders, de vakhandel, architecten, huisvestings-
maatschappijen, projectontwikkelaars en overheidsdiensten. 

ALTIJD DE MEEST ACTUELE INFORMATIE

Nieuwe technologieën, de meest recente wetgeving, het gebruik van kleuren, kennis van 
ondergronden,... SigmaTraining behandelt een brede waaier van onderwerpen. Het doel 
blijft altijd hetzelfde: de aanwezigen op de hoogte brengen en houden van de nieuwste 
ontwikkelingen in hun vakgebied zodat ze hun klanten nog beter van dienst kunnen zijn.  
SigmaTraining is overigens erkend als opleidingscentrum door het fonds voor vakopleiding 
van de bouw (FVB). Hierdoor kunnen de loonkosten van medewerkers van schildersbedrij-
ven die een cursus volgen, vergoed worden. Extra voordeel: de meeste cursussen duren niet 
langer dan een dag. 

EEN VAST PROGRAMMA OF À LA CARTE

SigmaTraining is heel fl exibel. De cursussen worden meestal gegeven in de Sigma Service 
Centers volgens een vooraf bepaald programma. Maar bedrijven of organisaties die een 
speciale cursus willen organiseren voor hun medewerkers op een andere plek kunnen even 
goed bij Sigma terecht. SigmaTraining past zich fl exibel aan, zowel wat het onderwerp van 
de cursussen betreft als de plaats waar ze gegeven worden.  
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Met SigmaTraining verwerft u een 
voorsprong
De verftechnologie en de trends in de bouwsector evolueren razendsnel. 

Voor de vakman is het heel belangrijk dat hij op de hoogte blijft van de laatste 

ontwikkelingen. SigmaTraining helpt hem daarbij.



VERFTECHNOLOGIE

Geeft algemene informatie 
over de verven en technologie. 
Hoe ze gemaakt worden, 
wat hun eigenschappen en 
kenmerken zijn.

ONDERGRONDKENNIS

De cursussen behandelen de 
onderlinge beïnvloeding van 
verven en ondergronden en 
geven het antwoord op de 
vraag welk verfsysteem het 
best op elke ondergrond past.

KLEURCURSUS

Cursussen over alle facetten 
van kleur, van kleurtheorie 
tot praktisch kleurgebruik. 
Er wordt ook aandacht 
besteed aan het NCS-systeem 
en de Sigma Colour Viewer.

SPECIALISATIEOPLEIDINGEN

Behandelen speciale 
onderwerpen zoals 
spuittechnologie, speciale 
verftechnieken, het meest 
geschikte verfsysteem voor 
ziekenhuizen,...

PRODUCTENKENNIS

Een overzicht en uitleg van 
het complete Sigma-assorti-
ment. Alle verfsystemen 
komen aan bod, alsook de 
optimale manier om ze toe 
te passen.

De cursussen vinden plaats in de regionale 
SigmaTraining Centers.

Programma
SigmaTraining

Wenst u meer informatie? Mail naar 

training@sigmakalon.com of bel naar 011 26 33 81 of 

raadpleeg het volledige programma op www.sigma.be.

• COLORIMETRIE & NCS

04/10 - SSC Gent

12/10 - SSC Hasselt

18/10 - SSC Keizer Karel

19/10 - SSC Herent

• DECO TECHNIEKEN

15/11 - SSC Roeselare

23/11 - SSC Herent

24/11 - SSC Hasselt

• KLEURADVIES DMV PSYCHOLOGIE         

   VAN KLEUR EN KLEURENTRENDS

06/12 - SSC Gent

08/12 - SSC Hasselt

• WATERGEDRAGEN LAKKEN

29/09 - SSC Roeselare

27/09 - SSC Hasselt

17/11 - SSC Keizer Karel

• WORKSHOP SIGMA PRODUCTEN

09/12 - SSC Hasselt

5 HOOFDONDERWERPEN
Het cursusaanbod van SigmaTraining is onderverdeeld in vijf hoofdonderwerpen.

Inschrijvingen: 
training@sigmakalon.com
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Sigma Coatings helpt de schilder zich duidelijker te onderscheiden van zijn 
concurrenten, niet alleen door hem een ruim assortiment hoogkwalitatieve 
verven aan te bieden maar ook door hem te ondersteunen met effi ciënte 
diensten op maat. Voor kleuradvies bijvoorbeeld heeft Sigma Coatings zelfs 
meerdere oplossingen.

SIGMA COLOUR VIEWER, KLEURADVIES IN EEN HANDOMDRAAI

Sneller kan niet. Met de Sigma Colour Viewer kleurt de schilder zelf een foto 
in van een kamer of gevel. Het enige wat hij nodig heeft is een laptop of PC, 
de Colour Viewer-software (te koop in elk Sigma Service Center) en natuurlijk 
ook een digitale foto van het te schilderen oppervlak. De rest is kinderspel. 
De schilder kan vrij eenvoudig de vlakken op de foto inkleuren en zo verschil-
lende kleuroplossingen voorstellen terwijl de klant er bij zit. Van dienstverle-
ning gesproken! Een dergelijk, zeer persoonlijk advies biedt onmiddellijk
twee grote voordelen: de schilder profi leert zich als een echte specialist en 
de klant kan zich meteen een beeld vormen van het eindresultaat.

TIPS:
n  druk de met Sigma Colour Viewer bewerkte foto’s af op het papier van uw 
 bedrijf en neem ze op in uw eigen offertedocument, u komt nog 
   professioneler over;
n  bij de printopties kan je een printoptie bekomen zonder vermelding van 
   de NCS kleur. Dat geeft de mogelijkheid om uw kleur zelf te gaan 
   benoemen, wat het vakmanschap in kleur gaat accentueren;
n  is de klant moeilijk te overtuigen, aarzel dan niet een beroep te doen  
 op de kennis en ervaring van de Sigma Commercieel Technisch Adviseur.

SIGMATINT, HET COMPLETE ADVIES VOOR GROTERE PROJECTEN

Voor grote projecten heeft Sigma Coatings de SigmaTint-service. Hiermee kan 
de klant of de schilder zelfs een foto doorsturen via het internet. De specialisten 
van Sigma Coatings werken dan een compleet voorstel uit. Dat kan gaan van 
het aanduiden van de in te kleuren objecten tot een totale kleuruitwerking, 
met kleurkeuze en uitgewerkt technisch advies. Indien nodig wordt daarvoor 
samengewerkt met externe adviseurs. 
 

Met professioneel kleuradvies 
profi leert de schilder zich als specialist
Nooit voorheen werd er zoveel belang gehecht aan kleur in de bouwsector. Kleuren zijn immers sfeerbepalend en een uitdrukking van de 

persoonlijkheid van de bewoner. De schilder kan op deze trend inspelen door zijn klanten een professioneel kleuradvies te geven.  

SIGMA KLEURSERVICES
Alle voordelen op een rijtje

n  dankzij kleuradvies positioneert de schilder 
 zich als een echte decoratiespecialist;
n  samen kleuren kiezen met de Colour Viewer 
 vergroot het vertrouwen tussen klant en 
 schilder;
n  voor de vakwinkel is kleuradvies de ideale 
 manier om zich te onderscheiden;
n  een gedetailleerd advies, met kleurstrips en 
 ingekleurde foto’s, helpt de klant sneller 
 over de brug;
n  een professioneel voorgesteld kleuradvies 
 zorgt meestal voor extra werk; een tevreden 
 klant zal eenzelfde service ook vragen voor 
 andere ruimten of toekomstige projecten. 

O
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g
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Verf : de weg van een eerste idee naar de markt

Het assortiment verven van Sigma 

Coatings wordt steeds verder 

uitgebreid met nieuwe producten. 

Op die manier kan de schilder blijven 

voldoen aan de decoratieve wensen 

en technische en ecologische eisen 

van de opdrachtgevers en de over-

heid. Voor de ontwikkeling van die 

technologisch soms zeer geavanceer-

de verfproducten  gaat Sigma niet 

over één nacht ijs.

VAN HET LABORATORIUM…

Sigma Coatings heeft in Europa 
meerdere centra voor onderzoek en 
ontwikkeling. Deze worden Centre 
of Excellence genoemd, of afgekort 
COE. Sigma proeft hier van de beste 
recepten uit de verschillende COE’s. 
Elk van deze centra heeft een eigen 
specialiteit. Het COE Amsterdam 
doet bijvoorbeeld onderzoek naar 
nieuwe lakken, beitsen, vernissen, 
decoratieve producten en pleisters. 
Het COE Bochum (Duitsland) is 
verantwoordelijk voor binnenmuur-
verven, terwijl dat van Sermamagny 
(Frankrijk) vooral nieuwe gevel-
verven ontwikkelt. Het idee voor 
een nieuw verfproduct komt uit de 
markt, van de marketingafdeling 
of andere medewerkers van Sigma 
Coatings of van het COE zelf.
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…NAAR HET EIGEN APPLICATIELABO…

Zodra een eerste staal van het nieuwe product klaar is, volgt een eerste 
belangrijke test. In het eigen applicatielaboratorium van het COE wordt de 
verf grondig onderzocht op vloei, viscositeit, dekkingskracht en alle andere 
eigenschappen. Daarna gaat het product terug naar de ontwikkelaars, 
vergezeld van de opmerkingen en voorstellen van de applicatiespecialisten. 

…NAAR HET BELGISCHE APPLICATIELABO IN HASSELT…

De schilders in de verschillende Europese landen hebben elk hun eigen 
gewoonten en werkmethoden. Daarom is het lokale applicatielabo in Has-
selt een volgende noodzakelijke stap in de ontwikkeling van een verf. Hier 
wordt nagegaan of het product voldoet aan de eisen van de lokale markt. 
Ook in dit stadium worden soms heel 
wat wijzigingen aangebracht. 

…NAAR DE TESTSCHILDER…

Een laatste maar even belangrijke fase is de test bij de gebruiker. 
In elk land krijgen enkele schilders een of meerdere proefstalen van het 
product en een uitgebreide vragenlijst. En natuurlijk wordt ook met hun 
opmerkingen rekening gehouden.   
 
…NAAR DE MARKT

Duurt een dergelijke ontwikkelingsperiode lang? Om je een idee te geven: 
bij Sigmacryl Supermatt bijvoorbeeld verliep er drie jaar tussen het idee en 
de uiteindelijke lancering. Overigens, als een verf niet aan alle strenge eisen 
voldoet, komt hij niet op de markt. Sigma Coatings heeft een onberispelijk 
kwaliteitsimago en dat willen we zo houden.

EUROPESE  VOC-RICHTLIJNEN
Bij het ontwikkelen van nieuwe Sigma verven wordt de 
VOC-wetgeving strikt nageleefd



n  2

Eerste laag : Sigmacryl supermatt (kleur : AG12) 
aangebracht met een muurverfrol. 
Tweede laag : door middel van een spalter aanbrengen 
van Sigmulto Evolution wit (dessin 5924-13) en 
vervolgens met een plastic spaan platdrukken. 
Normaal wordt Evolution verspoten, maar dus in 
dit geval niet.

n  1

Eerste laag : Sigma Kwartstone (kleur wit), 
aangebracht met een muurverfrol en ver-
volgens gestructureerd in één richting met 
spalter.
Tweede en derde laag :  Sigmulto Metallic 
(MT25) aangebracht met een 8mm nylon rol.
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Sigma-producten  
inspireren tot 
creatieve 
toepassingen

Dat je voor soms zeer opmerkelijke 

applicaties geen speciale verven of 

materiaal nodig hebt, bewijzen de 

afbeeldingen op deze pagina. 

Deze speciale kleuren en effecten 

kwamen tot stand met gewone 

Sigma-producten en een rol, spalter 

of spuitmachine. Zoals u ziet leidt een 

beetje creativiteit en wat durf soms 

tot verrassende resultaten...   

Wie geïnteresseerd is in een cursus 

over speciale verftechnieken, kan altijd 

contact opnemen met zijn Commercieel 

Technisch Adviseur of het Sigma Service 

Center.

VERFTECHNIEKEN



n  7

Eerste laag :  Sigmacryl Supermatt (kleur AM08), 
aangebracht met een muurverfrol
Tweede laag : Sigmulto Metallic (MT17) wordt 
met rol of borstel aangebracht en dan bewerkt 
met zeemvel.

n  6

Eerste laag: Sigmatex Superlatex (kleur wit)  
aangebracht met een muurverfrol
Tweede laag: mengeling van 4 Sigmulto 
Evolution dessins (1924-13, 3918-13, 5950-13, 
5954-13) verspoten met een HVLP apparatuur 
(niet per se in gelijke verhoudingen, in dit 
voorbeeld zelfs totaal niet).

n  4

Eerste laag : Sigmacryl Supermatt (kleur TO11) 
aangebracht met een muurverfrrol
Tweede laag : Sigmulto Stucco (kleur ST18), 
aangebracht met een inox plekspaan waarbij 
de laag Supermatt uitgeplamuurd wordt
Na droging het oppervlak  polieren met 
staalwol 000.

n  5

De 2 kleuren worden gelijktijdig aangebracht 
met een spalter en nat in nat in elkaar verdast, 
niet getamponeerd met een spalter.

n  3

Eerste laag: Sigmatex Superlatex (kleur wit) 
aangebracht met een muurverfrol 
Tweede laag : mengeling van  90% Sigmulto 
Evolution wit (dessin 5924-13) met 10% 
Sigmulto Metallic (MT02), verspoten met 
een HVLP-apparatuur.
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Brandvertragende verven voor staal en hout
Sigma Coatings stelt de schilder in staat om te beantwoorden aan de meest uiteenlopende behoeften van zijn klanten. 

Zo maken nu ook de Unitherm brandvertragende verven deel uit van het assortiment.    

UNITHERM VOOR STAAL

Bij hoge temperaturen (vanaf 550°C) verliest staal 
zijn stevigheid en begint het door te buigen. 
Met als gevolg een verhoogd instortingsgevaar. 
Brandvertragende producten verlengen zodoende 
de evacuatietijd. Ten opzichte van andere technie-
ken (brandwerende beplating, bespuiting, wa-
tergevulde constructies,...) hebben de Unitherm-
coatings voor staal heel wat voordelen.

n profi elvormend en kleine laagdiktes nodig
n lagere applicatiekosten t.o.v. meeste andere technieken
n snel en eenvoudig aan te brengen, zowel in het atelier als op de werf
n geschikt voor binnen en buiten
n geen onderhoud         
n decoratief

Kanttekening hierbij is wel dat verven een lagere Rf-waarde (weer-
stand tegen brand uitgedrukt in minuten) hebben dan de meeste 
andere oplossingen. Zo kan men met Unitherm-verf in bepaalde 
gevallen tot maximaal Rf 2u bereiken, waar men bijvoorbeeld met 
beplating soms Rf 4u haalt.    

Brandvertragende verven en 
vernissen zwellen op als ze in 
contact komen met vuur of met 
stralingshitte en vormen zo een 
isolerende schuimlaag die de 
verspreiding van het vuur 
vertraagt. Met spreekt in dit 
verband dan ook van ‘zwelverven’. 
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VRAAG TECHNISCH 
ADVIES! 

Het aanbrengen van brandwe-
rende verven met het oog op het 
verkrijgen van een attest voor 
de brandweer, is een vrij tech-
nische aangelegenheid. Bij staal 
hanteert men termen als massivi-
teit, Rf-waarde, 2-, 3- of 4-zijdige 
belasting. Bij hout spelen de ge-
wenste brandklasse, het type en 
de sectiedikte van het hout een 
rol. Wij adviseren dan ook con-
tact op te nemen met uw Com-
mercieel Technisch Adviseur bij 
Sigma Coatings of Sigma Service 
Center vooraleer aan de werf 
te beginnen. Hij zal u een goed 
onderbouwd technisch advies 
bezorgen en precies berekenen 
(via een speciale software) 
hoeveel laagdikte in welke 
omstandigheden nodig is en 
u een kant en klare offerte 
bezorgen. 

UNITHERM VOOR HOUT

VERFSYSTEMEN VOOR STAAL

1. Grondlaag 
 Op staal: SIGMAFAST 20 (= ex SIGMASTEEL QD) (60-80 µm) 
    of Freitapox SR 210 (40-80 µm)

 Op verzinking: SIGMACOVER 522 (= ex SIGMARITE SEALER) (60 µm)

2. Zwelverf
 Watergebaseerd, binnen: UNITHERM 38320
 Oplosmiddelhoudend binnen: UNITHERM 38901 INT.
 Oplosmiddelhoudend buiten: UNITHERM 38901 EXT.
 Oplosmiddelhoudend binnen/buiten in atelier: UNITHERM 38901 FD

3. Decoratieve eindlagen 
 Watergebaseerd: UNITHERM TOPCOAT DISPERSIE
 Oplosmiddelhoudend binnen: UNITHERM TOPCOAT 7854 of 
    SIGMA TOPACRYL FINISH 
 Oplosmiddelhoudend buiten: UNITHERM TOPCOAT 7854 of 
    SIGMA TOPACRYL FINISH (2 x 40 µm)

 Oplosmiddelhoudend binnen/buiten in atelier: UNITHERM 
    TOPCOAT 7854 (1 of 2 x 60 µm) of SIGMA TOPACRYL FINISH (1 of 2 x 40 µm)

VERNISSYSTEEM VOOR HOUT

1. Voorbereiding: 
    voorbehandeling voor hout

2. Zwelverf UNITHERM 19010 
    (voor brandklasse A1: 2 x 200 g/m2)

3. Eindlaag UNITHERM 38279 
    (mat uitzicht) – 50 à 80 g/m2 

 UNITHERM 38423 
    (satijn uitzicht) - 50 à 80 g/m2

VERFSYSTEEM VOOR HOUT

1. Voorbereiding: 
    voorbehandeling voor hout

2. Zwelverf UNITHERM 38303 
    (voor brandklasse A1: 2 x 150 g/m2)

3. Eindlaag UNITHERM TOPCOAT 
    38202 (theoretisch rendement: 80g/m2)

Ook om hout (tijdelijk) tegen brand te bescher-
men bestaan er Unitherm-systemen. Het doel 
van de behandeling is de brandklasse van het 
hout te verhogen. Deze klasse gaat van A4 (ge-
makkelijk ontvlambaar) tot A0 (niet brandbaar).
Opmerking : deze verf- en vernissystemen zijn 
alleen voor binnengebruik en niet abrasievast.

ASSORTIMENT



Miniox, 70 jaar ten 
dienste van de klant
Bijna 70 jaar geleden begon de 
fi rma Miniox, een van de partner-
distributeurs van Sigma Coatings, 
zijn activiteiten als... verffabri-
kant. Het bedrijf produceerde 
toen anti-roestverf, een activiteit 
waarvan de naam trouwens is 
afgeleid. Vandaag is de onderne-
ming uitgegroeid tot de grootste 
groothandelaar van verven en 
decoratieartikelen in de Brusselse 
regio, met drie verkooppunten en 
40 personeelsleden. “We bieden 
onze klanten een maximale dienst-

verlening”, zegt Pierre Tinel, een 
van de bestuurders. “We hebben 
een brede waaier producten van 
verschillende merken, we beschik-
ken over verschillende mengmachi-
nes, heel wat artikelen zijn direct 
leverbaar uit onze uitgebreide voor-
raad, we leveren op werven en we 
staan onze klanten bij met advies. 
Die klanten zijn zowel professionele 
schilders als particulieren, maar 
80% van onze omzet komt wel van 
de professionele markt. In elk van 
onze winkels hebben we trouwens 

een balie die speciaal gereserveerd 
is voor vakmensen”. Vooral de 
Miniox-vestiging aan de Waterloo-
sesteenweg is in het Brusselse heel 
bekend. Aan de zijgevel hangen 
enkele grote reproducties van 
bekende schilderijen en die vallen 
heel goed op. Ten slotte nog dit: 
Pierre Tinel behoort tot de tweede 
generatie van de stichtende familie. 
Maar ondertussen is ook de derde 
generatie al in de zaak aan de 
slag. De toekomst van Miniox is 
verzekerd.

 SIGMA SERVICE CENTERS 

Zandstraat 140 C 8200 - Brugge
Kroonlaan 335 1050 - Brussel
Keizer Karellaan 281 1083 - Brussel
Sint-Denijsstraat 139 1190 - Brussel
Rue des Sandrinettes 32/2 7033 - Cuesmes
Jan Samijnstraat 8 9050 - Gentbrugge
Genkersteenweg 311 3500 - Hasselt
Brusselsesteenweg 6A bus 4B 3020 - Herent
P.I. des Hauts Sarts 1er Av. 66 4040 - Herstal
Chée de Philippeville 161 - Hall 1 6001 - Marcinelle
Chaussée d’Ath 244 7850 - Marcq-Enghien
Rue des Phlox - Zoning Indus. 5100 - Nannine
Kleine Weg 231 8800 - Roeselare
Prins Boudewijnlaan 93 9100 - St.-Niklaas

PARTNER-DISTRIBUTEURS

Color Decor Brusselsesteenweg 154 9300 - Aalst
Verhelst Gentseweg 361 9120 - Beveren
Novelta Wilrijkstraat 26 2140 - Borgerhout
Collumbien Pathoekeweg 5 8000 - Brugge
Miniox 2 Daillylaan 222 1030 - Brussel
Miniox 1 Waterloosesteenweg 645 1050 - Brussel
Wattiaux Rue Tourette 40 6000 - Charleroi
Deckers-De Verfspecialist Karel Alenlaan 22 B 3290 - Diest
Avor Industrieterr.-J. Cardijnstr. 30 9420 - Erpe-Mere
Artekobel Vossendaal 10 2440 - Geel
Deckers Industriepark A nr. 47 2220 - Heist-o/d-Berg
Novelta Aarschotseweg 13 2200 - Herentals
Novelta Kartuizersweg 4 2550 - Kontich
Duthoo-Costeur Sint-Rochuslaan 19 8500 - Kortrijk
Vierman Schutterstraat 3 A 8500 - Kortrijk
Wattiaux Rue des Sapeurs Pompiers 7 7100 - La Louvière
Simon Quai des Ardennes 77 4020 - Liège
Wattiaux Avenue de Jemappes 137 7000 - Mons
Aspeslagh Groep Zandvoordestraat 444 8400 - Oostende
Colorpoint/Duthoo Costeur Torhoutsesteenweg 454 8400 - Oostende
Wattiaux Avenue de Maire 103 7500 - Tournai
Broeckx F&S Otterstraat 35 2300 - Turnhout
Deckers-De Verfspecialist Brugstraat 47 - Unit 4 2300 - Turnhout
Gijsels Brugsesteenweg 53 8630 - Veurne
Miniox 3 Chaussée de Bruxelles 61 1410 - Waterloo

Sigma verkooppunten
 voor de schilder-vakman
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