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Omschrijving Speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen van Sigmapearl Clean Matt, Sigmapearl Clean Satin en 
Sigmaresist Immun Matt.

Gebruiksdoel Het verwijderen van hardnekkige vlekken op Sigmapearl Clean Matt, Sigmapearl Clean Satin en Sigmaresist 
Immun Matt. 
Sigma Cleaner niet gebuiken op andere muurverven.

Voornaamste  
kenmerken

• Getest op het verwijderen van een groot aantal verontreinigingen
• Diverse hardnekkige vlekken kunnen eenvoudig verwijderd worden
• In combinatie met zonnebloemolie of olijfolie kunnen vethoudende vlekken 

verwijderd worden 

Kleuren en glans Blank. 

Verpakking Flacon met een inhoud van 0,25 liter.

Instructies voor  
gebruik

Sigmapearl Clean Matt, Sigmapearl Clean Satin en Sigmaresist Immun Matt zijn optimaal te reinigen na een 
maand doordrogen. 
 
Verwijderen van hardnekkige vlekken, zoals ketchup, koffie en wijn (zie aandachtspunten)  
Spuit een ruime hoeveelheid Sigma Cleaner op de verontreiniging en laat het circa 10 seconden inwerken. 
Verwijder vervolgens de verontreiniging met een zachte doek en was na met leidingwater. 
Herhaal de behandeling als het gewenste resultaat niet is bereikt. 
 
Verwijderen van hardnekkige, vethoudende vlekken zoals vetkrijt en lippenstift (zie aandachtspunten) 
Verwijder de verontreiniging door te deppen met een zachte doek en plantaardige olie, zoals zonnebloemolie 
of olijfolie. 
Spuit daarna een ruime hoeveelheid Sigmal Cleaner op de olieresten en laat het circa 10 seconden inwerken. 
Verwijder vervolgens de olieresten met een zachte doek en was na met leidingwater. 
Herhaal de behandeling als het gewenste resultaat niet is bereikt 
 
Aandachtspunten
• Geen microvezel doek gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal.
• Een bekrassing met ballpoint kan niet verwijderd worden. Het gaat hier namelijk om een mechanische 

puntbelasting, waardoor het verfoppervlak beschadigd wordt.
• Een belasting met metalen voorwerpen (metalstriping) leidt tot niet verwijderbare strepen.
• Bepaalde hardnekkige verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld koffie en wijn, kunnen doorgaans redelijk goed 

verwijderd worden met behulp van Sigma Cleaner. Echter producttype en inwerktijd van de verontreiniging 
beïnvloeden het resultaat. Hardnekkige vlekken kunnen na reiniging enigszins zichtbaar blijven.

• Het is niet uit te sluiten dat door reiniging van de muurverf glansplekken ontstaan.

Veiligheids- 
maatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Cleaner.

Aanvullende  
gegevens

Informatie over muurverfeigenschappen 
Zie voor uitgebreide Informatie over de muurverfeigenschappen schrobklasse, reinigbaarheid, opglanzen en 
schrijfeffect Sigma Informatieblad 1337 ‘Gedrag en eigenschappen muurverven’.
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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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