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Met dit document geven wij u graag informatie over hoe Sigma Coatings omgaat met haar topproducten 
Sigma S2U Allure Gloss en Sigma S2U Gloss, wanneer er gesproken wordt over garantie op een lange 
‘schildervrije periode’.  
 
Elk project heeft zijn eigen uitstraling en historie. Geen enkel project is 1:1 met elkaar te vergelijken. Voor 
het project waar een lange (8-10 jaar) onderhoudsinterval met garantie voor aangevraagd wordt, zullen we 
een uitgebreid technisch advies opstellen, waarin alle gegevens en voorwaarden worden omschreven. 
 
Bij voorkeur stellen we dit advies op samen met de applicateur. Wanneer de applicateur bij adviesopname 
nog niet bekend is, zal zodra deze wel bekend is, het advies worden doorgenomen om de gezamenlijk-
heid van het advies te benadrukken.  
 
Een aantal garantie uitgangspunten inzake de conditie van het bouwdeel die we hierbij hanteren zijn: 

- Blijvend dichte houtverbindingen 
- Dorpelafdekker of binnenbeglazing 
- Duurzaamheidsklasse hout 1 of 2; denk hierbij aan meranti, merbau, iroko maar ook 

verduurzaamde houtsoorten, zoals Accoya. 
- Intacte beglazingsafdichting  
- Geen beïnvloeding door bouwkundige of -fysische gebreken 
- Voldoende omtrekspeling draaiende delen  
- Afgeronde kanten - radius groter of gelijk aan 5 mm 
- Intacte vingerlassen en lamineringen  
- Loodslabben goed afwaterend en afdekkend geplaatst 
- Raamdorpelstenen goed geplaatst 
- Hechting klasse 2 of kleiner (volgens SKH publicatie 05-01) 
- Maximale laagdikte van bestaand verfsysteem ≤ 350 µm (voor aanbrengen nieuw te garanderen 

verfsysteem) 
- Bestaand verfsysteem mag maximaal 25 jaar oud zijn. 

  
Garanties dienen altijd in de adviesfase aangevraagd te worden. 
 
Specifiek voor de 10 jaar garantie van Sigma S2U Allure Gloss zullen wij werken met referentiewoningen, -
objecten of bouwdelen. Dit om de uitvoering van de werkzaamheden ook naderhand in een bezoek-rapport 
te laten vast leggen. Hierdoor is 100% aanwezigheid gedurende de uitvoering van het project niet 
noodzakelijk. 
 
Bij het uitvoeren van de referentiewoningen, -objecten of bouwdelen zal er een instructie plaatsvinden door 
het applicatiecentrum van Sigma Coatings, inzake de wijze van voorbehandeling en applicatie. 
 
De kleuren die toegepast worden op het project dienen vooraf bekend te zijn en opgenomen te worden in 
het technisch advies. De technische adviseur zal ook aangeven of alle gekozen kleuren duurzaam zijn en 
passen binnen de gekozen onderhoudsinterval. 
 
Projecten direct aan de kust en/of in industriële gebieden komen niet in aanmerking voor 10 jaar garantie. 
 
Er dient periodiek gereinigd te worden volgens ‘Sigma Informatieblad 1328 - Periodieke reiniging voor het 
behoud van verfsystemen’. 
 
De schildervrije periode van 8 en 10 jaar wordt alleen afgegeven bij schilderwerk vanaf een 1,5+ beurt. 
Dit betekent een overschilderbeurt, waarbij de onderdorpels één keer geheel worden gegrond. 
 
Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met het Technisch Centrum van 
Sigma Coatings, tel. 0297-541889 of de Commercieel Technisch Adviseur in uw regio.  
 


