
Sigma
Memo 
Paint

De schrijf-wis-schrijf verf.
Sigma heeft iets nieuws: Sigma Memo Paint. Met deze coating worden gladde oppervlakken 
beschrijfbaar met whiteboardstiften of chalkmarkers, daarna zijn de teksten wisbaar. 
Handig voor op kantoor of school, maar ook leuk voor in de hal of in de keuken. 
Sigma Memo Paint is gemakkelijk verwerkbaar en wordt aangebracht in twee lagen.  
De coating is transparant: Sigma Memo Paint is op egale, met watergedragen verf, 
behandelde ondergronden aan te brengen, ongeacht de afwerkingskleur.

Sigma Memo Paint. Stap voor stap.
1.  Het beste resultaat wordt bereikt als u Sigma Memo Paint 

aanbrengt op een gladde ondergrond waarop een water-
gedragen lak- of muurverf is aangebracht. Bestaande verflagen 
grondig reinigen. Laklagen matteren. Pas geschilderde 
ondergronden minimaal 3 dagen laten drogen.

2.  Plak het gebied rondom het te behandelen oppervlak af 
met Fineline-Tape.

3. Leg ProGold Afdekzeil op de ondergrond ter bescherming.
4.  Bij het voorbereiden (mengen) en aanbrengen van  

Sigma Memo Paint nitril handschoenen en een veiligheids-
bril dragen.

5. Voorbereiden Sigma Memo Paint:
 -  Voeg de verhardercomponent toe aan de basiscomponent.
 -  Meng de componenten met een roerhout gedurende  

3 minuten zorgvuldig tot een homogeen mengsel.
6. Aanbrengen Sigma Memo Paint:
 -  Gaat u een muur schilderen, gebruik de ProGold  

Verfrol Velours.
 -  Gaat u bijvoorbeeld een houten deur schilderen, gebruik 

dan de ProGold Viltrol.

 - Breng Sigma Memo Paint aan van beneden naar boven.
 -  Gaat u een liggend oppervlak behandelen, bijvoorbeeld 

een tafel, plaats na applicatie het voorwerp dan verticaal 
voor een optimale vloeiing van de Sigma Memo Paint.

 - Verwerk Sigma Memo Paint binnen 4 uur na menging.
 -  Breng de tweede laag aan na 5 minuten tot maximaal  

1 uur.
 -  Ventileer de ruimte tijdens het aanbrengen en het drogen 

van de Sigma Memo Paint goed. 
7. Sigma Memo Paint is na 7 dagen beschrijfbaar en reinigbaar.
8.  Beschrijf Sigma Memo Paint met niet permanente stiften, 

zoals whiteboardstiften of chalkmarkers.
9.  Reinigen van het beschreven oppervlak kan worden 

uitgevoerd met een zachte (vochtige) doek in combinatie  
met onder andere whiteboard reinigingsspray, Glassex of 
ProGold Reinigingsdoekjes.

 Voor meer informatie raadpleeg het kenmerkenblad.
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