
Sigma  
S2U Nova. 
De keiharde lak 
voor binnen.



Een huis, daar wordt in geleefd, dus kies je als schilder voor een binnenlak 
die dat aankan: Sigma S2U Nova met LTA+ -technologie. LTA+ is een unieke, 
krachtige technologie met speciale bindmiddel combinaties die zorgen voor 
ultieme bescherming van uw binnenhoutwerk. Het resultaat? Een keiharde 
lak voor binnen die bestand is tegen krassen, slijtage en huidvet.  
Reken verder op moeiteloze applicatie, mooie vloei en kleuren die prachtig 
zijn én blijven.

Kortom, Sigma S2U Nova beloont uw vakwerk met een schitterend 
eindresultaat en een lange levensduur. En omdat Sigma S2U Nova 
watergedragen is, levert u bovendien een bijdrage aan een prettige 
leefomgeving. Ook daar worden uw klanten blij van.

LTA+-technologie 
beschermt  
tegen huidvet  
en slijtage.

Sigma S2U Nova. 
Ideaal voor 
huizen waarin 
geleefd wordt.

Het probleem: slijtage op plaatsen die vaak 
worden aangeraakt.
Vetinwerking veroorzaakt slijtage. Elke keer als 
deuren worden vastgepakt blijft een beetje 
huidvet op de verffilm achter. Dit kleine beetje 
vet werkt in op de laklaag. Na langdurige 
belasting verweekt de laklaag en deze wordt 
plakkerig en zacht. De lak is dan gevoelig voor 
vuilaanhechting en wordt gemakkelijk 
beschadigd.

De oplossing: Sigma S2U Nova met  
LTA+-technologie.
Sigma S2U Nova is uitermate goed bestand 
tegen inwerking van huidvet en slijtage. 
Lipophobic Technologie voor polyurethaan-
acrylaten en polyurethaan-alkydemulsies, 
oftewel: LTA+-technologie zorgt voor deze 
bescherming.

De werking: vetafstotend schild.
De LTA+-technologie werkt dankzij de speciale 
bindmiddel combinaties als een schild. Een schild 
dat de lak beschermt tegen huidvet en dagelijks 
gebruik. Vet kan nog nauwelijks op de verflaag 
inwerken. En eventueel binnengedrongen vet 
hecht zich niet aan de lak. Dankzij LTA+ blijft  
de lak ook na langdurige vetbelasting keihard.  
Ideaal dus voor huizen waarin geleefd wordt.

De voordelen van polyurethaan-acrylaten.
Behalve op de beschermende werking van LTA+ 
kunt u rekenen op de sterke punten van 
polyurethaan-acrylaten. Denk aan hardheid  
en krasvastheid. Dat alles opgeteld, maakt  
Sigma S2U Nova tot de keiharde lak voor binnen.

Het probleem De oplossing



Sigma S2U Nova Spray. 30% sneller resultaat.
Speciaal voor toepassing met verfspuitsystemen, is nu ook Sigma S2U Nova Spray met 
LTA+-technologie beschikbaar. Zo kunt u Sigma S2U Nova Spray met weinig overspray in 
een hoge laagdikte aanbrengen en is uw binnenhoutwerk, dankzij de LTA+-technologie, 
beschermt tegen huidvet en slijtage. Daarnaast is Sigma S2U Nova Spray bijzonder 
geschikt om ook verwarmd te verspuiten. Er kan dan met minder druk worden gewerkt 
wat resulteert in nog minder overspray, een mooiere vloei en snellere droging.

Extra voordelen van Sigma S2U Nova Spray
• In één laag dekkend
• Zeer egaal eindresultaat
• Eenvoudige te verspuiten met vrijwel alle spuitapparatuur
•  Bijzonder geschikt voor verwarmd spuiten
• Verkrijgbaar in Satin en Gloss 

Sigma S2U Nova Traplak. De keiharde lak met anti-slip.
Om traptreden meer grip te geven wordt vloerbedekking, rubberen strips of coating 
met additief toegepast. Deze zijn meestal minder mooi, lastig aan te brengen of niet 
goed te reinigen. Sigma S2U Nova Traplak voldoet aan alle eisen. Het product verwerkt 
als Sigma S2U Nova én geeft een egaal oppervlak met anti-slip.

Extra voordelen van Sigma S2U Nova Traplak
• Anti-slip
• Zo huidvetresistent als een alkyd lak
• Zeer lange open tijd en excellente vloei
• Krasvast en slijtvast

Sigma S2U Nova. De keiharde lak voor binnen.
De voordelen van Sigma S2U Nova
• LTA+-technologie beschermt tegen huidvet en slijtage
• Polyurethaan verbetert krasresistentie
• Lange open tijd 
• Excellente vloeiing en snelle droging
•  In combinatie met Sigma QDS-systeem  

te verwerken vanaf 2°C
• Eenvoudige applicatie
• Uitstekend kleurbehoud 
• Watergedragen, dus geur- en oplossingsmiddelenarm
• Gecertificeerd met DUBOkeur®



Sigma staat waar u voor staat. Dat kan een prachtig afgerond project zijn, kostenefficiënt 
onderhoud, esthetisch én functioneel kleuradvies, maar evengoed een strak gelakte 
voordeur. Dus luisteren en leren we, en werken we dagelijks aan producten en diensten die  
u helpen het beste uit uzelf te halen. Zo wordt ieder project een succes. Van groot tot klein.
Onze kennis delen we graag en actief met u. Of het nu gaat over techniek, materiaal, kleur  
of duurzaam onderhoud. En we blijven ons voortdurend verbeteren. Dus investeren we 
continu in slimme, toekomstgerichte oplossingen. Dit alles met maar één doel voor ogen: 
een resultaat waar u trots op kunt zijn. Nu en straks. Keer op keer. 

Uw resultaat telt. Sigma.
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