Sigmulto Stucco
Het effect van stucco en
van marmer

Het traditionele stucco- of marmer
effect dat u met deze decoratieve
pleister kunt bereiken, doet het prachtig

Marmereffect

in klassieke maar ook in moderne
interieurs. Gepleisterde wanden met

met stuctechnieken? De ervaring leert

Sigmulto Stucco roepen een mediterrane

dat vakschilders dat zo onder de knie

sfeer op. Daarom is de pleister gewild

hebben. Tenminste: met de gebruikers-

bij architecten, die het product vaak

vriendelijke, kant en klare Sigmulto

combineren met minder warme mate-

Stucco. Ook worden er SigmaClass

rialen. Alle 48 kleuren van Sigmulto

trainingen aangeboden die ingaan op

Stucco krijgen door het spelen met

deze decoratieve technieken. Inschrijven

verschillende applicatietechnieken

kan via Sigma.nl.

extra diepte in kleur en glans.
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Stucco- en marmereffect
Snel en eenvoudig

Sigmulto Stucco wordt geleverd in 48

In het verleden werd stucco aange-

kleuren, variërend van zachte pastels tot

bracht door meester-decorateurs die

diepe voltonen. Elke vlakke minerale

voor het bereiken van een mooi effect

ondergrond is geschikt voor een toepas-

zeker vier tijdrovende bewerkingen

sing met Sigmulto Stucco. Voorwaarde

nodig hadden. Die tijd is voorbij. Met

is wel dat de wand afgebonden, droog

Sigmulto Stucco creërt u al in twee

en draagkrachtig is. Er zijn in principe

bewerkingen een prachtig stucco- of

twee verschillende effecten te creëren:

marmereffect. En bent u niet bekend

het stucco-effect en het marmereffect.
ST30

Applicatie van Stucco-effect
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De technieken worden beide opgebouwd
uit twee lagen, waarbij de dikte van de

Sigmulto Stucco

eerste laag bepalend is voor het uiteindelijke resultaat. Voor het marmereffect

Type

Watergedragen, decoratieve pleister
op basis van kunstharsdispersie.

Effect

Decoratief

Toepassing

Binnen

Glansgraad

Mat (stucco-effect)
Mat/glanzend (marmereffect)

wordt een dikkere eerste laag opgebracht waardoor
wat hogere rillen zullen ontstaan. Bij het aanbrengen
van de tweede laag en het polijsten van de wand zullen
de hoger liggende rillen meer gaan glanzen dan de
lager gelegen delen. Deze worden minder geraakt
waardoor grotere onderlinge glansverschillen ontstaan.
Dit in tegenstelling tot het stucco-effect waar de eerste

Praktisch rendement

laag dunner opgezet wordt. Door de dunnere
laag ontstaan minder hoge rillen.
Hierdoor is het afgewerkte eind-

Stucco

• Eerste laag (inox spaan)
• Tweede laag (inox spaan)

Ca. 200 tot max. 250 g/m2
Max. 150 g/m2

Marmer • Eerste laag (roller/kunstof spatel)
• Tweede laag (inox plamuurmes)

Ca. 300 tot max. 350 g/m2
Max. 50-100 g/m2

Minimale verwerkingstemperatuur

8 ºC

Droog na*

Ca. 24 uur

Tweede laag aanbrengen na*

Stucco: Ca. 3 uur
Marmer: Ca. 6 uur

Dichtheid

Ca. 1,7 kg/dm3

Percentage vaste stof

Ca. 45 vol. %

Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie

Kenmerkenbladnummer

8254

benodigde productinformatie. Sigma adviseert deze

* bepaald bij 20° Celsius en 55% R.V.

resultaat een gladdere wand met
een wat vlakkere tekening. Wel is de
algehele glansgraad hogere vergeleken met het
marmereffect.
Eindresultaat wordt grotendeels bepaald door de
wijze van applicatie. Voor een visuele indruk van beide
effecten is er de Stucco kleurkaart die u kunt aanvragen
bij de afdeling Informatie en Documentatie.

voor het gebruik van Sigma producten te raadplegen.
Bij vragen of twijfel neemt u contact op met Technisch

Disclaimer: De kleureffecten in deze folder kunnen vanwege druktechnische redenen

Centrum Bouw.

afwijken van de werkelijkheid.

SigmaKalon Deco Nederland B.V.
Postbus 42
1420 AA Uithoorn
T [0297] 54 19 11
www.sigma.nl
info@sigma.nl

Verkoop Binnendienst [0297] 54 18 80
Technisch Centrum Bouw [0297] 54 18 89

0207/5k/CMYK

Informatie en Documentatie [0297] 54 13 69

