
Gerard van der Worp zit als technical mana-
ger Architectural Coatings bij PPG Industries 
regelmatig om de tafel met de voorschrijven-
de markt. In zijn technisch advies neemt Van 
der Worp dan al snel Sigma S2U Allure op. 
“Gemeenten, vastgoedonderhoudsbedrijven, 
woningcorporaties: allemaal zoeken ze naar zo 
laag mogelijke kosten voor onderhoud. Daar 
draagt deze verf bij uitstek aan bij.” In overleg 
met het vastgoedonderhoudsbedrijf, vertelt 
Van de Worp, staan zij met Sigma S2U Allure 
garant voor een schildervrije periode van het 
buitenwerk tot wel tien jaar. Dat geldt niet al-
leen voor hoogglans, maar nu ook voor zijde-
glans.

DUBOKEUR® EN DGS®

Dankzij de langere onderhoudsintervallen zijn 
er minder manuren en verf nodig. En daarmee 
ook minder transport, wat de vermindering 
van de CO2-uitstoot weer ten goede komt. Het 
maakt Sigma S2U Allure alleen al daarom tot 
een uiterst duurzame verf, die daarvoor is be-
loond met het keurmerk voor duurzaam bou-
wen (DUBOkeur®). De technologie achter deze 
duurzaamheid is de unieke bindmiddelcombi-
natie Dual Guard System® (DGS®), die voor 51 
procent uit herwinbare grondstoffen bestaat.

VISIE OP DUURZAAMHEID
In de voorschrijvende markt speelt duurzaam-
heid een steeds grotere rol en dat maakt Sigma 

Sigma S2U Allure verlengt de onderhoudscyclus voor buitenhoutwerk tot wel tien jaar. Het hout wordt 
optimaal beschermd dankzij een bindmiddelcombinatie die 51 procent bio-based is. Duurzaam dus, 
voor portemonnee én milieu.

Sigma S2U Allure:
Duurzaam in rendement 
en milieu

CLOSE-UP

S2U Allure met bio-based bindmiddel en de 
‘tien jaar schildervrij’-belofte dus zéér relevant. 
PPG Industries, het moederbedrijf van Sigma 
Coatings, streeft naar een verdere ontwikkeling 
van producten die aan deze vraag voldoen. Met 
Sigma Coatings nemen we hierin onze verant-
woordelijkheid, benadrukt Maarten Buijs, ma-
nager sustainability and new business develop-
ment bij PPG Industries: “Sigma S2U Allure is 
weliswaar al langer op de markt, maar het bind-
middel hebben we doorontwikkeld. En dat op 
eigen initiatief, vanuit onze visie op duurzaam-
heid. We weten dat ook onze producten impact 
hebben op de omgeving en blijven ze daarom 
doorontwikkelen. Daar zijn we nooit klaar mee. 
Onze klanten weten en waarderen dat.”

Wilt u meer weten over de tien jaar garantie? 
Neem dan contact op met het Technisch Cen-
trum van Sigma Coatings, telefoonnummer 
0297 541 889, of de Sigma-adviseur in uw re-
gio. Deze en alle overige informatie over Sigma 
S2U Allure vindt u ook op www.sigma.nl. n

Gerard van der Worp (l) en Maarten Buijs (r) op de testlocatie van PPG Industries
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