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Omschrijving Met de mengmachine op te kleuren watergedragen acrylaatdispersieplamuur voor binnentoepassing. 
Toepasbaar in 2 verschillende decoratieve eindaspecten namelijk een stucco-effect en een marmer effect.

Gebruiksdoel Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, show-rooms, kantoren, restaurants, woningen 
en andere representatieve ruimten. 
Uitermate geschikt voor de afwerking van glasweefsel, schildersbehang, kwartsverven, putzen enz.

Voornaamste 
kenmerken

• Twee verschillende decoratieve eindaspecten te realiseren met éénzelfde 
product, nl. stucco- en marmer-effect

• Snel, makkelijk en economisch verwerkbaar product
• Grote tijdwinst: stucco effect realiseerbaar in slechts 2 bewerkingen
• Lange open tijd
• Eén basis, op te kleuren via de mengmachine of met universele pigmenten.
• Niet verzeepbaar

Kleur en glans • Wit + Sigmulto Stucco kleurengamma van 48 tinten (zie kleurkaart)
• Op te kleuren met universele pigmenten
 
Belangrijke opmerking 
Wegens product- en applicatietechnische redenen zijn kleurafwijkingen ten opzichte van de referentiestalen 
mogelijk. We adviseren geen materiaal van verschillende partijnummers voor eenzelfde wandvlak te gebruiken 
en voorafgaandelijk een proefvlak op te zetten.
• Stucco effect: decoratief mat
• Marmer effect: mat/glanzend

Basisgegevens • Dichtheid: ca. 1,7 g/cm³
• Vaste stof: ca. 70,2 vol. % 
• Overschilderbaar na ca. 3 uur voor Stucco-techniek en ca. 6uur voor Marmer techniek
• Vlampunt: niet van toepassing
De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 55% R.V. 
Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement Gemiddeld verbruik 
300 - 400 g/m² voor het volledige systeem 
Het praktisch rendement wordt met name bepaald door de toegepaste techniek.
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Systemen Stucco-effect 
Eén laag Sigmulto Stucco (200 tot max. 250g/m²) aanbrengen met een inox plekspaan met afgeronde hoeken, 
waarbij met willekeurige bewegingen een kleine of grote tekening wordt aangebracht. 
Na droging met een inox plekspaan de eerst laag uitplamuren met Sigmulto Stucco d.m.v. korte, onregelmatige 
bewegingen waarbij het product “geschraapt” wordt (max. 150g/m²) . 
Optioneel kan dit effect na droging lichtjes gepolierd worden met staalwol nr.000. 
 
Marmer-effect 
Eén laag Sigmulto Stucco (300 tot max. 350g/m²) aanbrengen met de rol. Vervolgens met een kunststof spatel 
de gewenste tekening aanbrengen. 
Na droging het oppervlak licht polieren met een inox plamuurmes. 
Vervolgens m.b.v. een inox plekspaan of plamuurmes het geheel uitplamuren met een tweede laag Sigmulto 
Stucco, waarbij het product geschraapt wordt (50-100g/m²). Na droging het oppervlak opnieuw licht polieren 
met een inox plamuurmes om het mat/glanzend effect te bekomen. 
 
Opmerking 
Voor beide technieken dient men grotere verfophoping te vermijden daar dit tot barstvorming kan leiden. Op 
sterk gesloten ondergronden en bij hoge verbruiken doet deze barstvorming zich sneller voor.

Ondergrond- 
condities

Onbehandelde ondergronden 
Afgebonden, droog en gereinigd tot een gezonde ondergrond. 
Sterk en/of onregelmatig zuigende ondergrond voorstrijken met Sigmafix Universal (zie technische fiche 8205). 
 
Oude verflagen op basis van kunstharsdispersie 
Goed hechtend, gaaf en gereinigd 
 
Oude verflagen op basis van alkydhars 
Goed hechtend, gaaf en gereinigd. 
Glanzende lagen mat schuren. 
 
Belangrijk! 
Na de voorbereiding moet het te behandelen oppervlak perfect vlak zijn (zonder oneffenheden, krassen, ...) 
en een uniforme zuigkracht bezitten. 
Resterende oneffenheden worden door de toegepaste stucco en marmer techniek geaccentueerd.

Verwerkings- 
condities

Niet verwerken beneden 8°C
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De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

Instructies voor 
gebruik

Procedure kleurmengmachine 
Alvorens het product op te kleuren, dient men de emmer gedurende 2 minuten te schudden. 
Voeg vervolgens de pasta’s toe en plaats opnieuw het product in de schudder gedurende 5 minuten. 
 
Toepassing 
Voor gebruik het product goed oproeren. 
 
Gereedschap 
Stucco-effect:  
inox plekspaan met afgeronde hoeken. Voor de einlaag is het aan te raden een inox plekspaan klein formaat te 
gebruiken. 
 
Marmer-effect: 
eerste laag: getextureerde rol 12mm en kunststof spatel 
tweede laag: inox plamuurmes of plekspaan 
 
Verdunning 
Sigmulto Stucco is gebruiksklaar. 
 
Reiniging gereedschap 
Direct na gebruik reinigen met leidingwater

Veiligheids- 
maatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b). 
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Aanvullende 
gegevens

Sigmulto Stucco weerstaat niet aan water. Bijgevolg niet aanbrengen op oppervlakken die onderhevig zijn aan 
vochtbelasting. 
Als de verffilm op een gesloten ondergrond vochtig wordt, zal de hechting verloren kunnen gaan (bvb. bij 
muurwerk dat eerder met een alkydharsmuurverf is geschilderd in badkamers en keukens).

Houdbaarheid In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 
maanden houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
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