
Sigma 
Air Pure. 
Voor een beter 
binnenklimaat.

Dé supermatte  
biobased muurverf die  
de binnenlucht zuivert.



Stap 1: Afdekken en afplakken
Leg stucloper (of een stuk karton) 
ter bescherming op de grond.  
Plak alles wat je niet wilt schilderen 
af met tape. 

Stap 2: Ontvetten
Een bestaande ondergrond is 
vrijwel altijd vuil of vettig. Om een 
nieuwe verflaag goed te laten 
hechten, is het belangrijk de 
ondergrond eerst te reinigen. 

Stap 3: Zuigende ondergrond?
Een muur kan zuigend zijn.  
Dit betekent dat de ondergrond 
eenvoudig vocht opneemt. Je kunt 
je ondergrond gemakkelijk vooraf 
testen. Maak de muur nat met een 
spons of plantenspuit en kijk wat 
er gebeurt: 
1.  Het water trekt niet in de onder

grond en droogt langzaam op; 
de ondergrond vertoont geen 
zuiging.

2.  Het water trekt langzaam in  
de ondergrond; de ondergrond 
is licht tot matig zuigend.

3.  Het water trekt vrijwel 
onmiddellijk in de ondergrond; 
de ondergrond is sterk zuigend.

Wij adviseren om Sigma WallPrim te 
gebruiken indien je te maken hebt 
met een zuigende ondergrond.

Stap 4: Schilderen
1.  Verdeel de muur in denkbeeldige 

stukken van ca. 1m² en werk van 
boven naar beneden.

2.  Start bij de grootste lichtbron 
(raam) en schilder daar vandaan.

3.  Schilder eerst de randen met 
een kwast en daarna met een 
klein rolletje vanwege de goede 
dekking en dezelfde structuur. 
Rol niet te ver vooruit zodat je 
‘nat in nat’ blijft schilderen.

4.  Breng de verf met de roller ruim 
en gelijkmatig aan in de eerste 
strook van 1m² en verdeel deze 
d.m.v. kruisen.

5.  Rol vervolgens af in één richting 
van beneden naar boven.

6.  Schilder nu de volgende m² op 
dezelfde manier en werk deze 
vlot in het net geschilderde vlak. 
Overlap hierbij het vorige vlak 
met ongeveer de breedte van 
een roller.

7.  Herhaal deze handelingen tot 
de andere kant van de muur is 
bereikt.

8.  Breng indien nodig nog een 
tweede laag aan op dezelfde 
wijze.

Stap 5: Afwerken
Verwijder na het schilderen de tape 
als de verf nog nat is. Hierdoor zal 
je minder snel beschadigingen 
krijgen. 

Stap 6: Opruimen
Heb je de roller en/of kwast de 
volgende dag nog nodig? Wikkel ze 
dan in folie of plastic en knoop of 
plak dit goed dicht. Helemaal klaar 
met schilderen? Laat de roller  
en/of kwast dan indrogen voordat 
je deze weggooit.

Voor meer informatie zie  
www.sigma.nl/particulier/
schilderkluswijzer

Wist u dat binnenlucht tot 10 keer meer vervuild is dan buitenlucht? 

En dat we steeds meer tijd binnenshuis doorbrengen? Daarom is er 

Sigma Air Pure. Dé supermatte biobased muurverf die de binnenlucht 

zuivert. Want een beter binnenklimaat begint bij uw verf. Ontdek hoe 

Sigma Air Pure werkt op sigma.nl 

Stap voor 
stap een 
binnenmuur  
schilderen.



Sigma 
Air Pure. 
Voor een beter 
binnenklimaat.

•   Zuivert 70% van de formaldehyde uit 
de binnenlucht

•  Supermat eindresultaat
•  Sigma Air Pure is 45% biobased
• Gerecyclede verpakking
•  Gemakkelijk verwerkbaar

Air Purifying Technology
Sigma Air Pure verlaagt formaldehyde met 70%  
vanaf de eerste dag

Werking van de Air Purifying Technology

Formaldehyde is, in een verhoogde concentratie, één van de meest schadelijke 
vluchtige organische stoffen in de binnenlucht. De belangrijkste uitstootbronnen 
zijn spaan en vezelplaten, meubilair, tapijt, lijm en interieur stoffen. De Air Purifying 
Technology van Sigma filtert de formaldehydemoleculen uit de binnenlucht en 
neutraliseert ze.

*  Volgens onderzoek ligt de gemiddelde concentratie formaldehyde in een 
binnen ruimte in Europa tussen de 25 en 30 μg/m3. Bron: World Health 
Organization (WHO), Guidelines for indoor air quality, 2010.

**  Kijk op sigma.nl voor technische uitleg.
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Een aantal suggesties voor de 
mooiste binnen kleuren

Mengbaar in alle kleuren



PPG Coatings Nederland B.V.
Sigma Coatings Nederland    Postbus 42    1420 AA Uithoorn
T (0297) 54 19 11    info@sigma.nl    www.sigma.nl
Sigma klantenservice    T (0297) 54 12 34
Technisch Centrum    T (0297) 54 18 89

Op zoek naar het beste advies voor de juiste verfklus? 
Ga naar onze schilderkluswijzer op www.sigma.nl/particulier/
schilderkluswijzer, en laat u adviseren door middel van 6 eenvoudige 
stappen, voor advies van het beste product bij de juiste klus voor  
doehetzelvers (met bijna 250 verschillende schilderklussen!).

Sigma Coatings biedt professionele schilders heel veel adviestools, 
trainingen en DemoDoe’s. Daarnaast heeft Sigma als doel om ook voor 
100% klaar te staan om de doehetzelver (consument) optimaal te 
adviseren. Dit zijn vaak ervaren klussers, die soms even wat extra hulp 
kunnen gebruiken. 


