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INNOVATIE-NAMIDDAG
LOKEREN 25.09.14

PROGRAMMA

• Wie zijn wij ?

• Duurzaamheid

• Enkele recente Sigma-innovaties

• Op de werf: enkele mogelijke problemen / discussies ond er
de loep

• Vragen ?
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SIGMA COATINGS – PPG Industries 

• Belgische voorgeschiedenis

• Sigma Coatings een merk van PPG

• Sinds begin 2013 is PPG de grootste verffabrikant ter wereld

• Wereldwijd voor iedere ondergrond de juiste verf-oplossing

• De Belgische structuur

• Project-coördinatoren

Duurzaamheid 
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Wat is duurzaamheid?

Wat is duurzaamheid?

Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die 

aansluit op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 

behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 

M.a.w. het vinden van evenwicht tussen ecologische, 

economische en sociale belangen:

People, Planet, Profit

Sigma Coatings | Architectural Coatings Northern Europe | January 2013

Hoe meet je dat?

� Levens Cyclus Analyse (LCA)

� Opraken van

� grondstoffen

� Vervuiling

� Energie 

verbruik

� Vervuiling 

� Levensduur
� Verbruik, dekking
� Voc’s

� Lucht- en 

bodemvervuiling

� Voc’s

LCA breng de effecten op mens en milieu van elke stap in de 

keten in kaart en geeft daar waarden aan zodat 2 (of meer) 

producten of processen vergeleken kunnen worden 
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Product Labels

Dubokeur

Voordelen:

� Op basis van LCA: Sluit aan bij PPG 
visie op duurzaamheid

� Kwaliteit óók onderdeel van 
berekening

� Vergelijkt producten en 
alternatieven: Alleen Nr. 1 en 2 
komen in aanmerking voor 
Dubokeur

� Dubokeur wordt uitgegeven 
door NIBE
� Externe, onafhankelijke

organisatie
� Goed aangeschreven in de 

markt
� Adviseren o.a. bij wetgeving, 

etc.
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Gebouwen Label (BREEAM)

Impact op verf

Nu: HEA9: Verven, vernissen en lakken

� “Verven, vernissen en lakken voldoen aan de 

emissienormen van maximaal fase 2 voor 

organische oplosmiddelen uit de Europese 
Decopaint Directive 2004/42/EC, waarbij de 

emissieconcentratie is bepaald volgens EN-ISO 
11890-2:2006.”

1. Management 2. Binnenklimaat (impact van 

gebruik van het gebouw)

3. Energie (gebruik van 

het gebouw)

4. Transport (van en 

naar het gebouw)

5. Water (verbruik)

6. Afval (bouw en 

gebruik van gebouw)

7. Materiaal (gebruikt 

voor het gebouw)

8. Landgebruik en

Ecology
9. Vervuiling 

gedurende gebruik

Sigma beschikt over een 
Laboratorium waar producten 
Gaschromatografisch getest kunnen 
worden

Bij (aan)vragen:

Contacteer Technisch 
Centrum voor 
bevestiging en test 
rapport
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Europees milieulabel “EcoLabel”

http://www.ecolabel.eu
• Het Europees ecolabel, of de Bloem, is 

het ecolabel dat erkend is door alle 

landen van de Europese Unie, maar 

ook door Noorwegen, Liechtenstein 

en IJsland.

• Referentie bij de steeds talrijker 

wordende gebruikers die 

milieuvriendelijker producten willen 

kopen (of voorschrijven) en op die 

manier willen bijdragen tot minder 

vervuiling.

• Het label staat garant voor 

milieuvriendelijke producten.

Sigma Coatings | Architectural Coatings Northern Europe | January 2013

Ecolabel

� In België: het enige wettelijk 
erkend ecologisch label  (EC 
n°1980/2000)

� Toekenning gebeurt op basis van 
duidelijke criteria en testen 
(geen discussie mogelijk)

� Enige officiële garantie op 
milieuvriendelijk product

� Houdt rekening met zowel 
technische performance als 
milieueffecten

� Scope: binnenmuurverven, 
lakken, beitsen, vernissen en 
façade verven 

Natuur/bioverf

� In België: geen erkend label

� Er bestaan geen wettelijke of 
officiële definities voor 
natuurverven

� Voornamelijk focus op gebruik van 
minimale hoeveelheid (90-99%) 
minerale of nagroeibare
grondstoffen

� Geen lifecyclus benadering

� Houdt geen rekening met 
technische performance.

� Scope: niet gedefinieerd

� Kan ook Ecolabel bekomen

Ecolabel verf ≠ natuurverf
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Ecolabels

Compleet assortiment

Muurverven:

� Sigmacryl Prim Ecoplus

� SigmaCryl Ecoplus Matt

� SigmaCryl Ecoplus Satin

� Sigma Superlatex

� SigmaCryl Decor Matt

� SigmaCryl Decor  Soft

Façades:

� Sigma Façade Ecoplus

Lakken:

� Sigma Envira Primer

� Sigma Envira Satin

� Sigma Torno

Sigma Coatings | Architectural Coatings Northern Europe | January 2013

Product Sustainability Scorecard

Op hoog niveau

Planet People Performance
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Product Sustainability Scorecard

Of op detail niveau

RECENTE SIGMA-INNOVATIES
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ONS INNOVATIE-TRAJECT

• Een innovatie is een nieuwe oplossing die voordelen  biedt 
voor de klant.

• Customer-needs

• Koppeling van de customer-needs, ideeën en technolo giën

• Ambitie voor de toekomst

• De behoeften van de toekomst bepalen door middel va n jullie 
inbreng

SIGMAPEARL CLEAN MATT
• Als het mat moet zijn en toch zeer goed reinigbaar,  duurzaam 

en esthetisch mooi.

• Uniek concept: Muurverf, reinigingsmiddel en doekje
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• Classificatie muurverven volgens EN 13300

Klasse 1: < 5 µm bij 200 schrobbewegingen

Klasse 2: >= 5 µm en < 20 µm bij 200 schrobbewegingen

Klasse 3: >= 20 µm and < 70 µm bij 200 schrobbeweging en

Klasse 4: < 70 µm bij 40 schrobbewegingen

Klasse 5: >= 70 µm bij 40 schrobbewegingen

Mechanische Duurzaamheid
muurverven

NATTE SCHROBKLASSE

Polishing effect

OndergrondOndergrond

Afhankelijk van type bindmiddel &  percentage aan bindmiddel

Ruwe deeltjes aan het oppervlak
= lage glans

Opglimmen / polishing
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Afhankelijk van type bindmiddel, percentage bindmidd el en porositeit

Niet reinigbaar Reinigbaar

OndergrondOndergrond OndergrondOndergrond

Voorbeeld 1
Hoog bindmiddel gehalte

Vervuiling penetreert in de 
verffilm

Voorbeeld 2
Hoog bindmiddel gehalte

Geen penetratie, 
vervuiligen kunnen verwijderd worden

Ketchup Wijn

5 minutes

Ketchup Wijn

5 minutes

Reinigbaarheid

Mechanische duurzaamheid muurverven

De mechanische duurzaamheid van binnenmuurverven is gerelateerd aan de  
oppervlaktegevoeligheid en kan opgesplitst worden in 4 niveaus van technische
performantie :

Schrobklasse
1 – EN 13300

Geen Polishing
Opglim -effect

Reinigbaar

Chemisch
resistent

1. Sigmacryl premium PU matt + soft

2. Sigmacryl decor soft + satin

3. Sigmacryl ecoplus satin

4. Sigma Superlatex

5. Sigma Renova isotop matt+satin

Premium PU matt en soft

Sigma clean pearl matt

Sigmaresist Immun Matt
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DEMO SIGMAPEARL
Sigma BE.mp4

SIGMAPEARL CLEAN SATIN
• - Resistent tegen inwerking van een breed scala aan 

professionele reinigings- en desinfecteermiddelen en  vrijwel 
alle alco-gels

• - Buitengewoon schrobvast

• - Voor zeer zwaar belaste binnenruimtes
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DUURZAMER ≠ DUURDER
• Vergelijking van 2 verfsystemen Sigma met schrobkla sse 1
• Systeem 1: Sigmacryl Decor soft (2 lagen op kleur )

€2,93 / m² bruto productkost

• Systeem 2: Sigmapearl Clean Matt (2 lagen op kleur )
€3,49 / m² bruto productkost

• Verfsysteem2 is 19%duurder dan verfsysteem 1 naar p roductkost 
toe. Het gebruik van een hoogdekkende muurprimer is nochtans 
aangewezen bij systeem 1.

• Applicatiekost is bij beide systemen gelijk!

• Productkost is gemiddeld 15% van de aannemingsprijs  wat 
betekent dat een aanneming met systeem 2 uiteindeli jk 2,85%
duurder is dan een aanneming uitgevoerd met systeem  1.

COLOURS OF LIFE
• Een goed en doordacht kleurgebruik heeft een positi eve 

invloed op de sfeer in een ruimte
• In Colours of Life is alle kleurkennis samengebracht .
• Zeven kleuradviesboeken
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SIGMA COLORMATE

- Gratis applicatie voor smartphones Apple & Android

- Hulpmiddel voor opmaak kleuradvies

- Opzoeken van NCS-codes, Sigma kleurwaaiers, 
Sigma verkooppunten en kleurbepaling op foto’s.

- Sigma ColourMate app voor Android (België) 
(HD).mp4

OP DE WERF
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SCHILDERSKLAAR?

• - Vooraf bepalen van de uitvoeringstoleranties (vlakheid, 
verticaliteit & hoekafwijking ) + afwerkingsgraden van de 
ondergrond.

• - TV199 & TV201: Afwerkingsgraad voor binnenbepleist ering
(normaal of speciaal )

• - TV232 & TV233: Afwerkingsgraad voor lichte binnenw anden 
en verlaagde plafonds (F1, F2a, F2b, F3 )

• - Nieuwe TV249 (vroeger TV159 ) beschrijft de benodi gde 
afwerkingsgraad in functie van de uitvoeringsgraad van 
schilderwerk (zie hoofdstuk 5.4.2 )

GEBRUIK VAN FELLE EN DONKERE KLEUREN

- Veelal worden de kleuren pas bepaald na keuze van het verfsysteem.

- Wanneer de chromatische waarde/verzadiging (3 & 4de cijfer ) van een 
NCS-kleur 40 eenheden hoger is dan de grijswaarde (1 & 2de cijfer ) in de 
codering dan is er een kans op een slechte dekking.

- PVC (pigment-volumeconcentratie )

- Te hoge pigment-concentratie in verhouding tot bindmiddel =  de verf 
wordt kalkmat en verliest zijn mechanische capaciteiten.

- Bindingrijke verfproducten zijn dus meer aangewezen voor 
hooggepigmenteerde kleuren.

- Transparante kleuren worden het best geplaatst op een ondergrond van 
de vergrijsde variante van dat kleur.
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Aanzetten / rolbanen

• Zie folder muur/plafond-verfsystemen Sigmatech

• Veel mogelijke oorzaken (plaats, oriëntatie, verfsys teem, 
applicatiemateriaal, verbruik, vakmanschap, tempera tuur 
enz.) kunnen aanzetten veroorzaken.

• Vraag advies aan de verftechnisch adviseur bij delic ate 
situaties

Elastische  kit overschilderen?

• Een elastische kit dankt zijn soepelheid aan zijn dik te

• De rek is steeds groter dan eender welk type verf

• Het is niet aangeraden om een elastische kit te 
overschilderen / lakken

• Wanneer er wel wordt overschilderd dan:
• Niet toepassen op kitten gebasseerd op siliconen
• Controleer steeds de compatibiliteit! Grote diversi teit 

verkrijgbaar aan kitten (acrylaat, polyurethaan, ms -
polymeer,…)
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Acrylaat op alkyd ↔ Alkyd op acrylaat ?

• Buitentoepassing
• Geen soepel systeem overschilderen met een hard sys teem!
• Acrylaat = soepel en blijft soepel
• Alkyd = hardt in de tijd

Wij danken u voor uw aandacht !

Vragen ?


