
 

 

 

 

Op al onze leveranties zijn van toepassing de uniforme verkoopvoorwaarden voor verf en drukinkt, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 
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de uniforme verkoopvoorwaarden - ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder no. 130510. 

 

 

 

TA15-727168 

ten behoeve van buitenschilderwerk aan: 
261 "witte woningen", Sintenbuurt Noord; 
Piuslaan, St. Bonifaciuslaan, Rielseweg, 
St. Norbertuslaan, St. Adelbertuslaan, St. 
Bernulphuslaan, St. Gertrudislaan, Mgr. 
Zwijssenstraat en Roothaanstraat 
Eindhoven 

Opdrachtgever: 

Stichting Sintenbuurt-Noord 
T.a.v. heer M. Visschers 
p/a Piuslaan 147 
5643 PB Eindhoven 
 

Verfleverancier: 

Sigma Service Center Eindhoven 
T.a.v. mevrouw M.W.C. van Berkel 
Hurksestraat 40 
5652 AL EINDHOVEN 
 

Uithoorn, 20 juli 2015 
 

Uw contactpersoon: 

Accountmanager Sigma Coatings 
de heer J.W.M. Broekx 
tel: 06-53672194 
e-mail: jos.broekx@ppg.com 



 

 

 

 

 TA15-727168 2 van 22 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

 

PROJECTFOTO ............................................................................................................................... 3 

ALGEMEEN ....................................................................................................................................... 4 

PROJECTGEGEVENS .................................................................................................................. 9 

VERFTECHNISCH ADVIES ....................................................................................................... 10 

Advies optie 1: Systemen met grote onderhoudsbeurt, hoge duurzaamheid 

(tweemaal schilderen) ................................................................................................................ 10 

buiten ............................................................................................................................................. 10 

Metselwerk gevels met aansluitende schansmuren, lateien, steunberen en 

dergelijke .................................................................................................................................. 10 

Betonnen gevelvullingen, betonbanden bij balkons ............................................. 12 

Bovenopkanten (rollagen) van schansmuren, afdekpanelen van 

steunberen, bovenzijden van de uitkragende lateien ........................................... 14 

VERFTECHNISCH ADVIES ....................................................................................................... 16 

Advies optie 2: Systemen met kleine onderhoudsbeurt, lagere duurzaamheid 

(eenmaal schilderen) .................................................................................................................. 16 

buiten ............................................................................................................................................. 16 

Metselwerk gevels met aansluitende schansmuren, lateien, steunberen en 

dergelijke .................................................................................................................................. 16 

Betonnen gevelvullingen, betonbanden bij balkons ............................................. 18 

Bovenopkanten (rollagen) van schansmuren, afdekpanelen van 

steunberen, bovenzijden van de uitkragende lateien ........................................... 20 

VERFTECHNISCH ADVIES ....................................................................................................... 22 

Schoonmetselwerk ...................................................................................................................... 22 

buiten ............................................................................................................................................. 22 

Schoonmetselwerk voor zover het zich onder geschilderde geveldelen 

bevindt ....................................................................................................................................... 22 

 



 

 

 

 

 TA15-727168 3 van 22 

PROJECTFOTO 
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ALGEMEEN 
 

Beoordeling project 

- Bezoekdatum 07/07/2015 
- Aanwezig de heer J.W.M. Broekx 

Uitvoeringsbepalingen 

- Alle technische specificaties van de in dit verftechnisch advies genoemde Sigma producten zijn 
terug te vinden op de internetsite: http://www.sigma.nl/professional/assortiment/all-products 

- Mocht u na het bezoeken van onze internetsite nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de maker van dit advies. 

- De in dit verftechnisch advies genoemde Sigma Informatiebladen zijn terug te vinden op de 
internetsite: http://www.sigma.nl/professional/technische-ondersteuning/informatiebladen 

- De geldigheidsduur van het advies is 1 jaar gerekend vanaf de adviesdatum. Worden de 
werkzaamheden later uitgevoerd of zijn de omstandigheden veranderd, dan is herbeoordeling 
noodzakelijk. 

- Voor het behoud van verfsystemen dient periodiek gereinigd te worden; zie hiervoor Sigma 
informatieblad 1328. 

- De uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn op dit 
verftechnisch advies van toepassing. 

- De opname van het werk is steekproefsgewijs uitgevoerd. Derhalve kunnen er incidenteel 
gebreken voorkomen in het werk, waarvoor in het advies geen voorziening is gegeven. 

- De geadviseerde systemen in dit advies kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor offertes 
en begrotingen. Echter het advies geeft geen informatie over de kwantiteit van de behandelingen 
genoemd in de systemen. 

- Dit verftechnisch advies is gebaseerd op een ongewijzigde kleurstelling 

- Wij adviseren dit technisch advies in 2016 uit te voeren. 

- Voor de exacte adressen van de te onderhouden woningen in het complex, verwijzen wij u naar 
de opdrachtgever. 

- Voor de uitvoering van de in dit advies omschreven werkzaamheden wordt verwezen naar 
bijgaand blad 1300 'Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk'. 
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Bouwkundige voorzieningen 

- Lekkage hemelwaterafvoergoten: Er is lekkage van hemelwaterafvoergoten geconstateerd. Dit 
veroorzaakt een vochtbelasting op de gevel. De lekkende hemelwaterafvoergoten repareren of 
vernieuwen. 

- Bouwdelen in direct contact met bestrating en/of maaiveld. De bouwdelen hebben direct contact 
met de bestrating en/of het maaiveld. Hierdoor ontstaat een hoge vochtbelasting die tot schade 
van het verfsysteem en de bouwdelen leidt. Geadviseerd wordt de bouwdelen vrij te maken van 
de bestrating en/of het maaiveld. De ruimte dient zodanig groot te zijn dat onderhoud aan de 
betreffende bouwdelen goed uit te voeren is. 

- Aangroei algen en mossen: Een aantal bouwdelen vertoont veel aangroei van algen en mossen. 
Deze aangroei kan verminderd worden door begroeiing dicht bij de gevel te verwijderen. Tevens 
wordt geadviseerd de betreffende bouwdelen regelmatig te reinigen. 

 
lekkende hemelwaterafvoer 

 
schade door aansluiting met betegeld terras 
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Toelichting objectinventarisatie 

- De hechting van het verfsysteem op minerale ondergronden is bepaald door middel van de 
dubbele kruissnede (klasse 0 = goed en klasse 5 = slecht). 

- Het vochtpercentage van de minerale ondergrond is gemeten met een vochtmeter die meet op 
basis van elektrische weerstand. 

 
Vochtmeting: gevels zijn volledig droog 

- Tijdens de opnames is geconstateerd dat op het huidige verfsysteem verpoedering van de 
toplaag plaatsvindt. 

- Deze poederende verflaag dient voor aanvang van de schilderwerkzaamheden volledig 
verwijderd te worden. 

- Indien dit niet mogelijk is dient alsnog een fixeerlaag aangebracht te worden om deze 
poederende verffilm vast te zetten. 

- Het afpoederen is een gevolg van UV belasting, in combinatie met de veroudering van het 
verfsysteem. In principe vindt het onderhoud net iets te laat plaats. 

- Het huidige aanwezige verfsysteem is verder in goede staat. 

- Echter doordat de toplaag afpoedert, alsmede voor een hoge duurzaamheid adviseren wij u om 
het nieuwe verfsysteem in twee lagen aan te brengen. 

- De eerste laag op een verpoederde ondergrond heeft mogelijk last van zuigingsverschillen, 
waardoor het lastig is een egale verflaag aan te brengen zonder baanvorming en glansbontheid. 

- Daarom adviseren wij u een verfsysteem met twee nieuwe lagen muurverf. 

- De levensduur die men daarvan mag verwachten ligt gelijk aan die van het huidige systeem. 

- Het huidige Sigma Siloxan verfsysteem heeft bewezen dat dit ongeveer 12 tot 14 jaar is. 

- Een nieuw verfsysteem bestaande uit slechts een nieuwe laag muurverf zal een 
levensduurverwachting hebben van 8 tot 10 jaar. 

- Beide systemen bieden wij u hierbij aan. Hierdoor is het voor u mogelijk een offerte voor beide 
systemen op te vragen en daarbij een weloverwogen beslissing te nemen. 

- Tijdens de opname is tevens waargenomen dat een behoorlijk aantal woningen inmiddels zijn 
voorzien van een na-isolatie systeem (gevelisolatie). 

- Hierdoor verandert de vochthuishouding in de gevels, waardoor er een daar voor geschikt 
verfsysteem nodig is om schade in de gevels te voorkomen. 

- Het op deze woningen aanwezige Sigma Siloxan verfsysteem is uitermate geschikt voor na-
geïsoleerde gevels. 

- Mogelijk dat deze bewoners daar tijdens de na-isolatie niet bij stil gestaan hebben. 
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na-geïsoleerde gevel 

 
isolatieboorgat 

 
hechtingstest klasse 1 

 
poederende verffilm 

- De aan de achterzijde van de woningen gelegen schansmuren vertonen wel een schadebeeld. 
Hier komen aan de onderzijde onthechting voor als gevolg van inwatering (tuingrond, tegels etc. 

- De bovenzijden van deze muren vertonen een groter schadebeeld. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt doordat het voegwerk op de bovenste rollaag niet deugdelijk is. 

- Wij adviseren u het voegwerk van deze rollagen op een deugdelijke wijze te herstellen, waarna 
de bovenzijde van deze schansmuren kan worden voorzien van een dampdichte coating (in 
afwijking op het verticale werk). 
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schadebeeld op rollaag schansmuur 
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PROJECTGEGEVENS 
 

Project  Witte woningen Sintenbuurt Noord 

Aantal eenheden  261 totaal, aantal deelnemers (nog) niet bekend 

Bouwjaar  1954 

Laatste schilderbeurt  2002 

Exploitatietermijn  > 25 jaar 

Omgeving  Stedelijk, deels naast drukke verkeersweg 

Eerder uitgebracht advies  TA01-727258, d.d. 23 november 2001 
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VERFTECHNISCH ADVIES 
 

ADVIES OPTIE 1: SYSTEMEN MET GROTE ONDERHOUDSBEURT, 
HOGE DUURZAAMHEID (TWEE MAAL SCHILDEREN) 
 

BUITEN 
 

Metselwerk gevels met aansluitende schansmuren, lateien, steunberen en dergelijke 
 

Materiaal baksteen 

Huidig verfsysteem spouwmuur/schansmuur 

dekkend glad 

dispersie muurverf 

Waarneming licht poederende ondergrond 

ondeugdelijk voegwerk 

onthechting verflagen plaatselijk 

schade ontstaan door onjuiste situering maaiveld 

vervuild en alg- en mosaangroei aan het oppervlak 

vochtpercentage kleiner of gelijk aan 4% 

 

Opmerking 

- Speciaal voor buitenverven heeft Sigma Coatings de Sigma Façade Siloxan kleurenwaaier 
ontwikkeld. Al deze typische buitenkleuren worden volledig opgekleurd op basis van lichtechte en 
stabiele pigmenten, wat resulteert in een verbeterde kleurduurzaamheid. Kleurkeuzes buiten 
deze waaier kunnen afwijken en technische beperkingen geven. 

Toelichting waarnemingen 

- Het verfsysteem vertoont plaatselijk onthechting. Ondeugdelijke verflagen dienen verwijderd te 
worden. 

- Het vochtgehalte is goed. 

- Onjuiste aansluitingen ter hoogte van het maaiveld met de gevel, waardoor een hoog 
vochtgehalte wordt veroorzaakt, dienen dusdanig aangepast te worden dat er een goede 
drainage kan plaatsvinden. Hierin zijn afhankelijk van de situatie en de wens van de 
opdrachtgever diverse aanpassingen mogelijk. 

Voorbehandeling 

- Het geheel grondig reinigen. 

- Alg- en mosaangroei grondig verwijderen. 

- De achtergebleven sporen van algen en mossen bestrijden door ProGold Algvrij op het oppervlak 
aan te brengen met spons, borstel of lagedruk spuit. ProGold Algvrij minimaal 18 uur laten 
inwerken. 

- Grondig naspoelen met leidingwater tot alle residuen verwijderd zijn. 

- Verflagen die onvoldoende hechten, gebarsten, gebladderd of anderszins ondeugdelijk zijn 
verwijderen. 
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- Start indien nodig een voor de ondergrond passende voorbehandelingsmethode. Het resultaat 
hiervan moet een draagkrachtige ondergrond zijn, die geschikt is om verder te behandelen met 
een verfsysteem. 

 

Herstelwerkzaamheden 

- Ondeugdelijk voegwerk verwijderen. Voegen repareren met een voegspecie die is afgestemd op 
de samenstelling van de bestaande voeg, volgens voorschrift van de fabrikant. 

- Vóór het aanbrengen van onderstaand systeem, moet de mate van zuiging van de minerale 
ondergrond vastgesteld zijn. Op zuigende ondergronden moet eerst een voorstrijklaag 
aangebracht worden. Voor het juiste voorstrijkmiddel wordt verwezen naar Sigma Informatieblad 
1333. 

Verfsysteem 

- Kale delen bijwerken met een laag Sigma Kwartstone Matt. 

- Het geheel afwerken met twee lagen Sigma Siloxan Topcoat Matt. 
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Betonnen gevelvullingen, betonbanden bij balkons 
 

Materiaal beton 

Huidig verfsysteem dekkend glad 

dispersie muurverf 

Waarneming afpoederen / krijten verflaag 

betonschade niet constructief 

goede hechting huidig verfsysteem 

mechanische beschadigingen 

vochtpercentage kleiner of gelijk aan 4% 

 

Opmerking 

- Speciaal voor buitenverven heeft Sigma Coatings de Sigma Façade Siloxan kleurenwaaier 
ontwikkeld. Al deze typische buitenkleuren worden volledig opgekleurd op basis van lichtechte en 
stabiele pigmenten, wat resulteert in een verbeterde kleurduurzaamheid. Kleurkeuzes buiten 
deze waaier kunnen afwijken en technische beperkingen geven. 

Toelichting waarnemingen 

- De hechting van het bestaande verfsysteem is goed. Het systeem is geschikt om over te 
schilderen. 

- Het vochtgehalte is goed. 

Voorbehandeling 

- Het oppervlak benatten met behulp van lagedruk reinigingsapparatuur en water. Aan het water 
Chemtec Vetclean toevoegen. Na voldoende inwerking alle verontreinigingen, alg- en 
mosaangroei en poederende lagen verwijderen met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur 
en water, druk minimaal 120 bar. Door middel van een proefvlak vaststellen of met de 
geadviseerde methode de poederende lagen verwijderd zijn. Bij onvoldoende resultaat de 
behandeling uitvoeren met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur met vuilfrees. Opnieuw 
beoordelen of de poederende lagen verwijderd zijn. Wanneer wederom onvoldoende resultaat 
wordt verkregen, contact opnemen met Sigma Coatings. 

- De achtergebleven sporen van algen en mossen bestrijden door ProGold Algvrij op het oppervlak 
aan te brengen met spons, borstel of lagedruk spuit. ProGold Algvrij minimaal 18 uur laten 
inwerken. 

- Onder hogedruk met water afspuiten tot alle residuen verwijderd zijn. 

- Verflagen die onvoldoende hechten, gebarsten, gebladderd of anderszins ondeugdelijk zijn 
verwijderen. 

- Start indien nodig een voor de ondergrond passende voorbehandelingsmethode. Het resultaat 
hiervan moet een draagkrachtige ondergrond zijn, die geschikt is om verder te behandelen met 
een verfsysteem. 

Herstelwerkzaamheden 

- Herstel mechanische beschadigingen en ondeugdelijke bestaande reparaties: Loszittende delen 
verwijderen. Ondergrond stofvrij maken. De te repareren plaatsen vlak en strak repareren met 
een geschikt reparatiemiddel. 
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Verfsysteem 

- Vóór het aanbrengen van onderstaand systeem, moet de mate van zuiging van de kale minerale 
ondergrond vastgesteld zijn. Op kale zuigende ondergronden moet eerst een voorstrijklaag 
aangebracht worden. Voor het juiste voorstrijkmiddel wordt verwezen naar Sigma Informatieblad 
1333. 

- Kale delen bijwerken met een laag Sigma Kwartstone Matt. 

- Het geheel afwerken met twee lagen Sigma Siloxan Topcoat Matt. 
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Bovenopkanten (rollagen) van schansmuren, afdekpanelen van steunberen, 
bovenzijden van de uitkragende lateien 
 

Materiaal baksteen en beton 

Huidig verfsysteem geen spouwmuur 

dekkend glad 

chloorrubber 

Waarneming afpoederen / krijten verflaag 

ondeugdelijk voegwerk 

onsamenhangende ondergrond 

onthechting verflagen plaatselijk 

vervuild en alg- en mosaangroei aan het oppervlak 

vochtpercentage hoger dan 4% 

 

Toelichting waarnemingen 

- Het verfsysteem vertoont plaatselijk onthechting. Ondeugdelijke verflagen dienen verwijderd te 
worden. 

- Het vochtpercentage van de ondergrond is te hoog. Er kan pas geschilderd worden als het 
vochtpercentage lager is dan 4%. 

Voorbehandeling 

- Het geheel grondig reinigen. 

- Alg- en mosaangroei grondig verwijderen. 

- Het oppervlak benatten met behulp van lagedruk reinigingsapparatuur en water. Aan het water 
Chemtec Vetclean toevoegen. Na voldoende inwerking alle verontreinigingen, alg- en 
mosaangroei en poederende lagen verwijderen met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur 
en water, druk minimaal 120 bar. Door middel van een proefvlak vaststellen of met de 
geadviseerde methode de poederende lagen verwijderd zijn. Bij onvoldoende resultaat de 
behandeling uitvoeren met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur met vuilfrees. Opnieuw 
beoordelen of de poederende lagen verwijderd zijn. Wanneer wederom onvoldoende resultaat 
wordt verkregen, contact opnemen met Sigma Coatings. 

- De achtergebleven sporen van algen en mossen bestrijden door ProGold Algvrij op het oppervlak 
aan te brengen met spons, borstel of lagedruk spuit. ProGold Algvrij minimaal 18 uur laten 
inwerken. 

- Onder hogedruk met water afspuiten tot alle residuen verwijderd zijn. 

- Verflagen die onvoldoende hechten, gebarsten, gebladderd of anderszins ondeugdelijk zijn 
verwijderen. 

- Start indien nodig een voor de ondergrond passende voorbehandelingsmethode. Het resultaat 
hiervan moet een draagkrachtige ondergrond zijn, die geschikt is om verder te behandelen met 
een verfsysteem. 

Herstelwerkzaamheden 

- Ondeugdelijk voegwerk verwijderen. Voegen repareren met een voegspecie die is afgestemd op 
de samenstelling van de bestaande voeg, volgens voorschrift van de fabrikant. 
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Verfsysteem 

- Vóór het aanbrengen van onderstaand systeem, moet de mate van zuiging van de minerale 
ondergrond vastgesteld zijn. Op zuigende ondergronden moet eerst een voorstrijklaag 
aangebracht worden. Voor het juiste voorstrijkmiddel wordt verwezen naar Sigma Informatieblad 
1333. 

- Kale delen bijwerken met een laag Sigmurolac Topcoat Matt. 

- Het geheel afwerken met twee lagen Sigmurolac Topcoat Matt. 
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VERFTECHNISCH ADVIES 
 

ADVIES OPTIE 2: SYSTEMEN MET KLEINE ONDERHOUDSBEURT, 
LAGERE DUURZAAMHEID (EENMAAL SCHILDEREN) 
 

BUITEN 
 

Metselwerk gevels met aansluitende schansmuren, lateien, steunberen en dergelijke 
 

Materiaal baksteen 

Huidig verfsysteem spouwmuur/schansmuur 

dekkend glad 

dispersie muurverf 

Waarneming licht poederende ondergrond 

ondeugdelijk voegwerk 

onthechting verflagen plaatselijk 

schade ontstaan door onjuiste situering maaiveld 

vervuild en alg- en mosaangroei aan het oppervlak 

vochtpercentage kleiner of gelijk aan 4% 

 

Opmerking 

- Speciaal voor buitenverven heeft Sigma Coatings de Sigma Façade Siloxan kleurenwaaier 
ontwikkeld. Al deze typische buitenkleuren worden volledig opgekleurd op basis van lichtechte en 
stabiele pigmenten, wat resulteert in een verbeterde kleurduurzaamheid. Kleurkeuzes buiten 
deze waaier kunnen afwijken en technische beperkingen geven. 

Toelichting waarnemingen 

- Het verfsysteem vertoont plaatselijk onthechting. Ondeugdelijke verflagen dienen verwijderd te 
worden. 

- Het vochtgehalte is goed. 

- Onjuiste aansluitingen ter hoogte van het maaiveld met de gevel, waardoor een hoog 
vochtgehalte wordt veroorzaakt, dienen dusdanig aangepast te worden dat er een goede 
drainage kan plaatsvinden. Hierin zijn afhankelijk van de situatie en de wens van de 
opdrachtgever diverse aanpassingen mogelijk. 

Voorbehandeling 

- Het geheel grondig reinigen. 

- Alg- en mosaangroei grondig verwijderen. 

- De achtergebleven sporen van algen en mossen bestrijden door ProGold Algvrij op het oppervlak 
aan te brengen met spons, borstel of lagedruk spuit. ProGold Algvrij minimaal 18 uur laten 
inwerken. 

- Grondig naspoelen met leidingwater tot alle residuen verwijderd zijn. 

- Verflagen die onvoldoende hechten, gebarsten, gebladderd of anderszins ondeugdelijk zijn 
verwijderen. 
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- Start indien nodig een voor de ondergrond passende voorbehandelingsmethode. Het resultaat 
hiervan moet een draagkrachtige ondergrond zijn, die geschikt is om verder te behandelen met 
een verfsysteem. 

Herstelwerkzaamheden 

- Ondeugdelijk voegwerk verwijderen. Voegen repareren met een voegspecie die is afgestemd op 
de samenstelling van de bestaande voeg, volgens voorschrift van de fabrikant. 

Verfsysteem 

- Vóór het aanbrengen van onderstaand systeem, moet de mate van zuiging van de kale minerale 
ondergrond vastgesteld zijn. Op kale zuigende ondergronden moet eerst een voorstrijklaag 
aangebracht worden. Voor het juiste voorstrijkmiddel wordt verwezen naar Sigma Informatieblad 
1333. 

- Kale delen bijwerken met een laag Sigma Kwartstone Matt. 

- Het geheel afwerken met een laag Sigma Siloxan Topcoat Matt. 
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Betonnen gevelvullingen, betonbanden bij balkons 
 

Materiaal beton 

Huidig verfsysteem dekkend glad 

dispersie muurverf 

Waarneming afpoederen / krijten verflaag 

betonschade niet constructief 

goede hechting huidig verfsysteem 

mechanische beschadigingen 

vochtpercentage kleiner of gelijk aan 4% 

 

Opmerking 

- Speciaal voor buitenverven heeft Sigma Coatings de Sigma Façade Siloxan kleurenwaaier 
ontwikkeld. Al deze typische buitenkleuren worden volledig opgekleurd op basis van lichtechte en 
stabiele pigmenten, wat resulteert in een verbeterde kleurduurzaamheid. Kleurkeuzes buiten 
deze waaier kunnen afwijken en technische beperkingen geven. 

Toelichting waarnemingen 

- De hechting van het bestaande verfsysteem is goed. Het systeem is geschikt om over te 
schilderen. 

- Het vochtgehalte is goed. 

Voorbehandeling 

- Het oppervlak benatten met behulp van lagedruk reinigingsapparatuur en water. Aan het water 
Chemtec Vetclean toevoegen. Na voldoende inwerking alle verontreinigingen, alg- en 
mosaangroei en poederende lagen verwijderen met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur 
en water, druk minimaal 120 bar. Door middel van een proefvlak vaststellen of met de 
geadviseerde methode de poederende lagen verwijderd zijn. Bij onvoldoende resultaat de 
behandeling uitvoeren met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur met vuilfrees. Opnieuw 
beoordelen of de poederende lagen verwijderd zijn. Wanneer wederom onvoldoende resultaat 
wordt verkregen, contact opnemen met Sigma Coatings. 

- De achtergebleven sporen van algen en mossen bestrijden door ProGold Algvrij op het oppervlak 
aan te brengen met spons, borstel of lagedruk spuit. ProGold Algvrij minimaal 18 uur laten 
inwerken. 

- Onder hogedruk met water afspuiten tot alle residuen verwijderd zijn. 

- Verflagen die onvoldoende hechten, gebarsten, gebladderd of anderszins ondeugdelijk zijn 
verwijderen. 

- Start indien nodig een voor de ondergrond passende voorbehandelingsmethode. Het resultaat 
hiervan moet een draagkrachtige ondergrond zijn, die geschikt is om verder te behandelen met 
een verfsysteem. 

Herstelwerkzaamheden 

- Herstel mechanische beschadigingen en ondeugdelijke bestaande reparaties: Loszittende delen 
verwijderen. Ondergrond stofvrij maken. De te repareren plaatsen vlak en strak repareren met 
een geschikt reparatiemiddel. 
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Verfsysteem 

- Vóór het aanbrengen van onderstaand systeem, moet de mate van zuiging van de kale minerale 
ondergrond vastgesteld zijn. Op kale zuigende ondergronden moet eerst een voorstrijklaag 
aangebracht worden. Voor het juiste voorstrijkmiddel wordt verwezen naar Sigma Informatieblad 
1333. 

- Kale delen bijwerken met een laag Sigma Kwartstone Matt. 

- Het geheel afwerken met een laag Sigma Siloxan Topcoat Matt. 



 

 

 

 

 TA15-727168 20 van 22 

Bovenopkanten (rollagen) van schansmuren, afdekpanelen van steunberen, 
bovenzijden van de uitkragende lateien 
 

Materiaal baksteen en beton 

Huidig verfsysteem geen spouwmuur 

dekkend glad 

chloorrubber 

Waarneming afpoederen / krijten verflaag 

ondeugdelijk voegwerk 

onsamenhangende ondergrond 

onthechting verflagen plaatselijk 

vervuild en alg- en mosaangroei aan het oppervlak 

vochtpercentage hoger dan 4% 

 

Toelichting waarnemingen 

- Het verfsysteem vertoont plaatselijk onthechting. Ondeugdelijke verflagen dienen verwijderd te 
worden. 

- Het vochtpercentage van de ondergrond is te hoog. Er kan pas geschilderd worden als het 
vochtpercentage lager is dan 4%. 

Voorbehandeling 

- Het geheel grondig reinigen. 

- Alg- en mosaangroei grondig verwijderen. 

- Het oppervlak benatten met behulp van lagedruk reinigingsapparatuur en water. Aan het water 
Chemtec Vetclean toevoegen. Na voldoende inwerking alle verontreinigingen, alg- en 
mosaangroei en poederende lagen verwijderen met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur 
en water, druk minimaal 120 bar. Door middel van een proefvlak vaststellen of met de 
geadviseerde methode de poederende lagen verwijderd zijn. Bij onvoldoende resultaat de 
behandeling uitvoeren met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur met vuilfrees. Opnieuw 
beoordelen of de poederende lagen verwijderd zijn. Wanneer wederom onvoldoende resultaat 
wordt verkregen, contact opnemen met Sigma Coatings. 

- De achtergebleven sporen van algen en mossen bestrijden door ProGold Algvrij op het oppervlak 
aan te brengen met spons, borstel of lagedruk spuit. ProGold Algvrij minimaal 18 uur laten 
inwerken. 

- Onder hogedruk met water afspuiten tot alle residuen verwijderd zijn. 

- Verflagen die onvoldoende hechten, gebarsten, gebladderd of anderszins ondeugdelijk zijn 
verwijderen. 

- Start indien nodig een voor de ondergrond passende voorbehandelingsmethode. Het resultaat 
hiervan moet een draagkrachtige ondergrond zijn, die geschikt is om verder te behandelen met 
een verfsysteem. 

Herstelwerkzaamheden 

- Ondeugdelijk voegwerk verwijderen. Voegen repareren met een voegspecie die is afgestemd op 
de samenstelling van de bestaande voeg, volgens voorschrift van de fabrikant. 
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Verfsysteem 

- Vóór het aanbrengen van onderstaand systeem, moet de mate van zuiging van de minerale 
ondergrond vastgesteld zijn. Op zuigende ondergronden moet eerst een voorstrijklaag 
aangebracht worden. Voor het juiste voorstrijkmiddel wordt verwezen naar Sigma Informatieblad 
1333. 

- Kale delen bijwerken met een laag Sigmurolac Topcoat Matt. 

- Het geheel afwerken met twee lagen Sigmurolac Topcoat Matt. 
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VERFTECHNISCH ADVIES 
 

SCHOONMETSELWERK 
 

BUITEN 
 

Schoonmetselwerk voor zover het zich onder geschilderde geveldelen bevindt 
 

Materiaal baksteen 

Huidig verfsysteem spouwmuur 

transparant 

hydrofobeer afwerking 

Waarneming ondeugdelijk voegwerk 

vervuild en alg- en mosaangroei aan het oppervlak 

vochtpercentage kleiner of gelijk aan 4% 

Toelichting waarnemingen 

- Het vochtgehalte is goed. 

Voorbehandeling 

- Het geheel grondig reinigen. 

- Alg- en mosaangroei grondig verwijderen. 

- De achtergebleven sporen van algen en mossen bestrijden door ProGold Algvrij op het oppervlak 
aan te brengen met spons, borstel of lagedruk spuit. ProGold Algvrij minimaal 18 uur laten 
inwerken. 

- Grondig naspoelen met leidingwater tot alle residuen verwijderd zijn. 

Herstelwerkzaamheden 

- Ondeugdelijk voegwerk verwijderen. Voegen repareren met een voegspecie die is afgestemd op 
de samenstelling van de bestaande voeg, volgens voorschrift van de fabrikant. 

Verfsysteem 

- Hydrofoberen met Sigma Hydrophob WB: Sigma Hydrophob WB door middel van vloeiapplicatie 
aanbrengen in horizontale banen van beneden naar boven (het preparaat niet vernevelen). Het 
preparaat dusdanig royaal aanbrengen dat de ondergrond de optimale hoeveelheid vloeistof 
opneemt. 

- Attentiepunten bij het hydrofoberen: Voordat Sigma Hydrophob WB wordt aangebracht, dient 
glas, hout, metaal e.d. in de gevel afgedekt te worden. Gehydrofobeerde ondergronden nemen 
na circa 20 minuten geen nieuw materiaal meer op. Onvoldoende verzadigde plaatsten dienen 
derhalve binnen deze tijd nabehandeld te worden. Speciaal bij het hydrofoberen van donkere 
ondergronden dienen achtergebleven straaltjes met een doek verwijderd te worden. Dit om te 
voorkomen dat er na droging glansstreepjes ontstaan. 
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1 Ruimten waarin schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen wind- en waterdicht te zijn. 
 
2 Alvorens met de werkzaamheden beschreven in het advies aan te vangen, het oppervlak droog, 

schoon, stof- en vetvrij maken. Dit geldt eveneens voor het opbrengen van elke volgende laag. 
Oppervlakteverontreinigingen, zoals schimmels, algen, cementhuid en specieresten verwijderen 
met daarvoor geëigende middelen. Residuen van reinigingsmiddelen dienen verwijderd te worden.

 
3 De geldigheidsduur van het advies is 1 jaar gerekend vanaf de adviesdatum. 

Worden de werkzaamheden later uitgevoerd of zijn de omstandigheden veranderd, dan is 
herbeoordeling noodzakelijk. 

 
4 De applicateur dient voor aanvang van de werkzaamheden kennis te hebben genomen van de 

laatst uitgegeven kenmerkenbladen-, productveiligheidsbladen en informatiebladen en dient bij de 
uitvoering hier rekening mee te houden. 

 
5 Doordat de opname van het werk steekproefsgewijs plaatsvindt, kunnen er in het werk incidenteel 

gebreken voorkomen die niet gesignaleerd zijn. Hieruit voortvloeiende niet in het advies 
omschreven werkzaamheden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings. 

 
6 Verborgen gebreken vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings. 
 
7 Begeleiding van werkzaamheden door Sigma Coatings ontslaat de applicateur niet van de 

verantwoordelijkheid voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden. De goedkeuring ressorteert 
te allen tijde onder de opdrachtgever of de hem vertegenwoordigende personen of instanties. 

 
8 De applicateur is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu. 
 
9 Sigma Coatings is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden aan bouwdelen die niet in haar 

advies zijn omschreven en kennelijk wel tot het werk behoren. 
 
10 Alle producten behoren op het werk aangeleverd te worden voorzien van duidelijke etiketten met 

de naam van het product. Voor de wijze van opslag wordt verwezen naar het kenmerkenblad en 
het productveiligheidsblad van het betreffende product. 

 
11 Indien het advies wordt gebruikt voor andere projecten of wanneer er wijzigingen in het advies 

worden doorgevoerd zonder overleg met Sigma Coatings, vervalt de verantwoordelijkheid van 
Sigma Coatings. 

 
12 Bij buitenwerk moeten, naast het zichtwerk, tevens zijn meegeschilderd: 

- de sponningen en aanslagen van de kozijnen van de naar buiten draaiende ramen en deuren; 
- de boven-, onder- en slotzijde van de naar buiten draaiende ramen en deuren; 
- de scharnierzijde van de naar binnen draaiende ramen en deuren; 
- de onderzijde van de weldorpels. 

 
13 Onder binnen-buitenwerk wordt verstaan de binnenzijde van in buitengevels aangebrachte 

elementen. 
 
14 De kleur van grond- of voorlak afstemmen met de eindkleur. 



 
INFORMATIEBLAD 
 
 

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk 1300
 

 
 

augustus 2012 
pagina 2/3 

 
15 De temperatuur van de ondergrond dient tijdens applicatie en droging ten minste 3°C boven het 

dauwpunt te liggen Bij vloerafwerking ten minste 5°C boven het dauwpunt. 
 
16 Onvolkomenheden aan het te behandelen bouwmateriaal herstellen in de structuur van de 

ondergrond. Is dit niet geheel mogelijk, dan prevaleren de technische normen boven de 
esthetische. 

 
17 Beschadigingen aan bouwdelen die met verf zijn behandeld, zo snel mogelijk na aanvoer of na het 

stellen op het werk bijwerken. Bijwerken zodanig uitvoeren, dat de oorspronkelijke laagdikte en 
kleurstelling wordt bereikt. 

 
18 Met bijwerken van bestaand werk rekening houden met het kleurverloop van de bestaande laag 

als gevolg van onder meer veroudering en milieu-invloeden. 
Geringe kleurverschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zijn dientengevolge niet te vermijden. 

 
19 Indien in het advies en technische documentatiebladen wordt gesproken over ondeugdelijke 

verflagen, dan wordt hieronder verstaan: onvoldoende hechtende, gebarsten, bladderende of 
poederende verflagen. 

 
20 Na het gedeeltelijk verwijderen van verflagen, de verfranden zodanig schuren dat een vloeiende 

‘overgang’ wordt bereikt. 
 
21 Voor werkzaamheden aan nieuwe houten klimaatscheidende elementen (kozijnen, ramen en 

deuren) gelden de minimale kwaliteitseisen zoals gesteld in de KVT en de beoordelingsrichtlijnen 
BRL 0801 en BRL 0803 

 
22 Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij onderhoud aan 

klimaatscheidende elementen, zoals ramen, kozijnen en deuren, tevens voorzieningen aan het 
binnen-buitenwerk van deze elementen vereist. Tot deze voorzieningen behoren minimaal: 
onderhoud aan het verfsysteem, afdichten van naden en openstaande houtverbindingen, 
herstellen van de beglazingsafdichting en treffen van ventilatievoorzieningen. 

 
23 Minerale ondergronden dienen volledig afgebonden te zijn. 
 
24 Vochtgehalte: 

- hout maximaal 18%. 
- steenachtige ondergronden maximaal 4%. 
- gipsgebonden ondergronden maximaal 1%. 
- cementgebonden vloeren maximaal 4%. 
- calciumsulfaatgebonden vloeren maximaal 0,5%. 

 
25 Op buitenwerk bij voorkeur niet plamuren. 
 
26 Na het ontkisten alle losse betondelen, spijkers, bramen en uitsteeksels verwijderen. 
 
27 Beglazingssystemen dienen uitgevoerd te worden conform NEN 3576 en NPR 3577. 
 
28 Bij stopverfzomen de verflagen aanbrengen tot circa 1 mm op het glas. 

Elastische beglazingskitten bij voorkeur niet overschilderen. Kitvoegen in dilataties niet 
overschilderen. 
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29 Dilatatievoegen moeten hun functie behouden en mogen dus nooit weggewerkt worden, tenzij 

anders omschreven in het advies. 
 
30 Spontane dilataties (scheurvorming) in de afwerklaag uitsparen tenzij anders omschreven in het 

advies. 
 
31 Bij toepassing van een etsmiddel - zoals fosforzuur - hiervoor gevoelige materialen afdoende 

beschermen. 
 
32 De te behandelen zandcementdekvloer controleren op hechting. Niet hechtende delen herstellen.
 
33 Niet vrijdragende vloeren dienen geïsoleerd te zijn, zodat optrekkend vocht wordt voorkomen. 
 
34 Vloeren die regelmatig worden belast met water en/of vloeistoffen, zoals balkon- en galerijvloeren, 

behoren voldoende op afschot te liggen zodat goten goed doorstromen en er geen plasvorming 
optreedt. Er dient een gedegen waterafvoersysteem aanwezig te zijn. 
Het afschot en de vlakheid dienen door de opdrachtgever te worden voorgeschreven. 

 
35 Als op vloeren het risico van uitglijden aanwezig is, dan bij de applicatie van een kunststofvloer 

een antislipafwerking aanbrengen. 
De effectiviteit van antislipmateriaal wordt subjectief beoordeeld. Laat door een proefvlak of 
proefpaneel de gebruiker eerst het effect beoordelen. 

 
36 De belastbaarheid van de kunststofvloer is afhankelijk van de druksterkte van de draagvloer of 

dekvloer. De druksterkte van de vloer moet in overeenstemming zijn met de optredende belasting.
 
37 Het Basisverf- en glasbestek 2006 en/of de bepalingen van het hoofdbestek zijn van toepassing in 

die gevallen waarin deze algemene uitvoeringsbepalingen niet voorzien. 
 
38 De uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn van 

toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, 
e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. 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 van dit blad wordt uitgesloten. 
Sigma Coatings is een merk van PPG. 
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Inleiding 
In de bouw toegepaste bouwmaterialen voor muren en gevels zijn zeer divers. Iedere ondergrond heeft zijn 
eigen specifieke eigenschappen. Een eigenschap die belangrijk is voor de afwerking met verf is de mate 
van zuiging van de ondergrond. De mate van zuiging is afhankelijk van het type ondergrond. Een niet of 
nauwelijks zuigende ondergrond is bijvoorbeeld prefab beton. De zuiging van baksteen is afhankelijk van 
het type baksteen en varieert van niet, licht, matig tot sterk zuigend. Bij bakstenen gevels moet tevens 
rekening worden gehouden met de voegen. Het kan voorkomen dat de steen niet of nauwelijks zuigt en de 
voeg sterk zuigt of juist andersom. Ondergronden zoals cellenbeton, gipsgebonden stuclagen en 
gipsgebonden plaatmateriaal zijn altijd sterk zuigend. Ondergronden kunnen ook onregelmatig zuigen. 
Dit komt bijvoorbeeld voor op ondergronden die zijn gerepareerd. Het reparatiemiddel kan een andere 
zuiging vertonen dan de ondergrond zelf. 
Naast zuiging kunnen minerale ondergronden ook onsamenhangend zijn. Dit kan veroorzaakt worden door 
bijvoorbeeld verwering van de ondergrond en/of een verkeerde samenstelling van bijvoorbeeld een 
cementgebonden stuclaag. 
Onsamenhangendheid kan ook voorkomen bij reeds met muurverf geschilderde minerale ondergronden. 
De verflaag poedert aan het oppervlak of in zijn geheel. Het poederen van de verflaag kan veroorzaakt zijn 
door verwering, ouderdom en kwaliteit van de verf. 
Zuigende en/of onsamenhangende ondergronden kunnen leiden tot glansbontheid en onthechting van het 
muurverfsysteem. Het is dus van groot belang te onderzoeken of de ondergrond voldoende samenhang 
(draagkracht) heeft en wat de mate van zuiging is. 
 
Omdat de voorbehandeling van onbehandelde minerale ondergronden anders is dan reeds geschilderde 
minerale ondergronden is dit informatieblad opgesplitst in ‘Onbehandelde minerale ondergronden’ en 
‘Reeds geschilderde minerale ondergronden’. 
 

Onbehandelde minerale ondergronden 
 

Hieronder is omschreven hoe vastgesteld kan worden in welke mate een ondergrond onsamenhangend is 
en hoe de mate van zuiging beoordeeld kan worden. 
 

Bepalen mate van onsamenhangendheid 
Wrijf met de hand over het oppervlak. Wanneer er een witte of grijze waas op de hand achterblijft is 
vastgesteld dat de ondergrond onsamenhangend is. De mate van onsamenhangendheid van de 
ondergrond dient nu verder getest te worden door te schrapen met een mes in de ondergrond. 
Is de ondergrond alleen aan het oppervlak onsamenhangend, dan is voorbehandeling met een geschikt 
fixeermiddel en daarna een muurverfsysteem mogelijk. Echter als de ondergrond tot ver onder het 
oppervlak poedert, zal deze verwijderd dienen te worden. 
Deze test is toe te passen op ondergronden zoals cementgebonden stuclagen, voegwerk en baksteen. 
Let wel dat de hardheidskenmerken van het bouwmateriaal meegenomen moeten worden in de 
beoordeling. Bijvoorbeeld cellenbeton en mergel zijn relatief zachte ondergronden waarbij door schrapen 
met een mes eenvoudig materiaal kan worden weggeschraapt. 
 

Bepalen mate van zuiging 
De mate van zuiging kan bepaald worden door de ondergrond nat te maken met een plantenspuit en 
daarna visueel te beoordelen wat er gebeurd. Voorwaarde bij deze test is dat de ondergrond schoon is en 
niet blootgesteld is aan harde wind en volle zon. 
In onderstaand schema is een relatie gelegd tussen de waarneming en de mate van zuiging. 
 

waarneming mate van zuiging 

Het water trekt niet in de ondergrond en droogt langzaam op aan de omgeving niet 

Het water trekt langzaam in de ondergrond licht tot matig 

Het water trekt vrijwel onmiddellijk in de ondergrond sterk 
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Voorstrijken en/of fixeren 
Afhankelijk van de conditie van de minerale ondergrond kan voorgestreken of gefixeerd worden. 
In onderstaande tabellen is aangegeven welk Sigma voorstrijkmiddel of fixeermiddel geschikt is voor de 
betreffende ondergrond. Na het voorstrijken of fixeren kan geschilderd worden met het muurverfsysteem of 
gevelverfsysteem dat bovenin de tabel is vermeld. 

 
muurverfsystemen binnen 

 

 

draagkrachtig 
en 

niet zuigend 

draagkrachtig 
en 

licht tot matig 
zuigend 

draagkrachtig 
en 

sterk zuigend 

draagkrachtig 
en 

onregelmatig 
zuigend 

licht onsamen-
hangend aan 
het oppervlak 

Sigma WallPrim  (1) 

 
● ● ● ●  

Sigmafix Universal, 
1 : 4 verdund  (2) 

 ●  ●  

Sigmafix Universal, 
onverdund  (2) 

  ●  ● 

niet voorstrijken 
 

●     

(1) geschikt voor afwerking met Sigmatex, Sigmacryl, Sigmatin en Sigmapearl Plafond Supermatt. 
(2) geschikt voor afwerking met alle binnenmuurverven en glasweefselsystemen. 

 
gevelverfsystemen met Sigma Façade en Sigma Kwartstone Matt 

 

 

draagkrachtig 
en 

niet zuigend 

draagkrachtig 
en 

licht tot matig 
zuigend 

draagkrachtig 
en 

sterk zuigend 

draagkrachtig 
en 

onregelmatig 
zuigend 

licht onsamen-
hangend aan 
het oppervlak 

Sigma FaçadePrim 
 

● ●  ●  

Sigmafix Universal, 
1 : 4 verdund 

 ●  ●  

Sigmafix Universal, 
onverdund 

  ●  ● 

Sigma Unigrund S 
 

       ● (1)        ● (1) 

niet voorstrijken 
 

●     

(1) afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond 0 tot 100% verdunnen met Sigma verdunning 20-05. 
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gevelverfsystemen met Sigma Siloxan 

 

 

draagkrachtig 
 en 

niet zuigend 

draagkrachtig 
en 

licht tot matig 
zuigend 

draagkrachtig 
en 

sterk zuigend 

draagkrachtig 
en 

onregelmatig 
zuigend 

licht onsamen-
hangend aan 
het oppervlak 

Sigma Siloxan Fix, 
1 : 1 verdund 

 ●  ●  

Sigma Siloxan Synfix 
 

  ●  ● 

niet voorstrijken 
 

●     

 
gevelverfsystemen met Sigma Silicat 

 

 

draagkrachtig 
en 

niet zuigend 

draagkrachtig 
en 

licht tot matig 
zuigend 

draagkrachtig 
en 

sterk zuigend 

draagkrachtig 
en 

onregelmatig 
zuigend 

licht onsamen-
hangend aan 
het oppervlak 

Sigma Silicat Fix, 
onverdund 

  ●  ● 

Sigma Silicat Fix, 
max. 1 : 1 verdund 

 ●  ●  

niet voorstrijken 
 

●     

 
 

     

 
gevelverfsystemen met Sigmurolac Topcoat Matt of Sigmurocoat Matt 

 

 

draagkrachtig 
en 

niet zuigend 

draagkrachtig 
en 

licht tot matig 
zuigend 

draagkrachtig 
en 

sterk zuigend 

draagkrachtig 
en 

onregelmatig 
zuigend 

licht onsamen-
hangend aan 
het oppervlak 

Sigma Unigrund S 
 

  ● ● ● 

niet voorstrijken 
 

● ●    

 
Aandachtspunten: 
- Omdat in de praktijk elke ondergrond anders is, kunnen niet alle situaties beschreven worden. Derhalve 
 dient de informatie in dit blad als leidraad. 
- Bij het aanbrengen van voorstrijk- en fixeermiddelen mag na droging geen glanzende film overblijven. 
- Transparante voorstrijkmiddelen gelijkmatig en egaal aanbrengen. Lekstrepen moeten worden 
 voorkomen. 
- Het resultaat van de voorbehandeling moet zijn een gezonde en draagkrachtige minerale ondergrond. 
- Bij twijfel over de conditie van de minerale ondergrond, kan altijd contact opgenomen worden met het 
 Technisch Centrum van Sigma Coatings. 
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Reeds geschilderde minerale ondergronden 
 

Bepalen mate van onsamenhangendheid (poederen) 
Maak de verflaag schoon en plak hier tape op. Trek vervolgens met een ruk de tape van de verflaag af en 
controleer of er poederende resten op de tape zijn vastgehecht. Doe deze test meerdere malen op dezelfde 
plek om vast te kunnen stellen of de verflaag alleen oppervlakkig poedert of blijft afgeven. Blijft de verflaag 
poederen, dan dient deze in zijn geheel verwijderd te worden. 
Als de verflaag oppervlakkig poedert, dient van het bestaande verfsysteem de hechting gemeten te worden 
en de systeemopbouw te worden bepaald. Dit om vast te stellen of het bestaande verfsysteem geschikt is 
voor het vervolgsysteem. 
 

Hechting meten en systeemopbouw bepalen 
Hechtingsmetingen kunnen worden uitgevoerd door middel van de dubbele kruissnede test. 
Let op: hechting kan alleen goed gemeten worden als op de meetplaatsen eerst de poederende toplaag is 
verwijderd. Is de hechting onvoldoende, dan zullen alsnog de verflagen verwijderd moeten worden. 
Is de hechting goed dan moet vastgesteld worden of de huidige systeemopbouw geschikt is voor het 
vervolgsysteem. Hiervoor wordt verwezen naar Sigma Informatieblad 1326 ‘Herkenning van verfsystemen’. 
 
Voorbehandeling van verflagen die aan het oppervlak poederen 
Poederende verf kan meestal door middel van hogedrukreiniging met een druk van circa 120 bar verwijderd 
worden. Nadat de ondergrond droog is, met tape (zie test hierboven) vaststellen of de poederende toplaag 
volledig verwijderd is. 
Bij onvoldoende resultaat de behandeling uitvoeren met behulp van hogedruk reinigingsapparatuur met 
vuilfrees. Daarna opnieuw beoordelen of de poederende toplaag verwijderd is. 
Als de poederende verf volledig verwijderd is, kan geschilderd worden. 
 

Alternatieve voorbehandeling poederende verflaag 
In geval de verflaag licht aan het oppervlak poedert, maar verder draagkrachtig genoeg is, kan fixeren ook 
een optie zijn. Het is dan wel noodzakelijk eerst een proefvlak aan te brengen met het fixeermiddel, inclusief 
het nieuwe verfsysteem om de hechting te beoordelen. De hechting van het totale verfsysteem dient 
bepaald te worden door middel van de dubbele kruissnede test. 
 
Aandachtspunten: 
- Omdat in de praktijk elke ondergrond anders is, kunnen niet alle situaties beschreven worden. Derhalve 
 dient de informatie in dit blad als leidraad. 
- Oplosmiddelhoudende voorstrijk- en fixeermiddelen bij voorkeur niet toepassen op 

gevelisolatiesystemen omdat niet elk type gevelisolatiebeplating bestand is tegen oplosmiddelen. 
- Bij het aanbrengen van voorstrijk- en fixeermiddelen mag na droging geen glanzende film overblijven. 
- Transparante voorstrijk- en fixeermiddelen gelijkmatig en egaal aanbrengen. Lekstrepen moeten worden 
 voorkomen. 
- Het resultaat van de voorbehandeling moet zijn een gezonde en draagkrachtige verflaag. 
- Bij twijfel over de conditie van de bestaande verflaag, kan altijd contact opgenomen worden met het 
 Technisch Centrum van Sigma Coatings. 
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e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. 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 van dit blad wordt uitgesloten. 
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