
SIGMAFAST™ HOLDS
Hoogwaardige 1 componenten ruimenverf

• Specifiek ontworpen voor ruimen met droge lading

• Voedselcertificaat beschikbaar

• Sneldrogend daardoor kortere overschildertijd

• Goed glansbehoud en eenvoudig te reinigen door glad verfoppervlak

• Kleefvrij na 45 minuten bij 20°C

• Eerste lading mogelijk na 4 uren bij 20°C

• Gemakkelijk aan te brengen met kwast of roller

• Beschikbaar in Roodbruin (6179), Grijs (5177 en RAL 7012)



1 Component, sneldrogende ruimenverf -
uitermate geschikt voor onderhoud aan boord 

PPG’s meest recente kost-efficiënte ruimenverf, 
SIGMAFAST HOLDS, is de ideale oplossing voor ruimen 
met droge ladingen. De verf is sneldrogend, gemakkelijk te 
reinigen en het heeft uitstekende esthetische kwaliteiten.
Deze hoogwaardige 1 componenten verf voldoet aan alle 
eisen die de binnenvaart stelt. Klanten halen er voordeel 
uit door stijging in productiviteit, korte overschildertijden 
en een kortere wachttijd tot de eerstvolgende lading.

Uitstekende esthetische kwaliteiten – Gemakkelijk te 
reinigen tussen verschillende ladingen

Het goed glansbehoud en kleurbehoud van de 
SIGMAFAST HOLDS resulteert in een erg mooie 
verschijning. De verf is glad en daardoor eenvoudig
te reinigen. Scheepseigenaren en operators zullen
door de snelle verwerking en ingebruikname van het
ruim een hogere productiviteit behalen en minder 
downtime hebben. 

SIGMAFAST HOLDS – de snelle en duurzame
1 componenten oplossing!

De SIGMAFAST HOLDS coating biedt een complete en 
eenvoudige oplossing aan voor het onderhoud van het 
ruim. Door gebruik van een 1 component en eenvoudige 
applicatie verhoogt het de efficiëntie.

Eigenschappen

• 1 componenten eindlaag
• Uitstekende eigenschappen om aan te brengen
 met kwast of roller
• Kleefvrij na 45 minuten bij 20°C
• Beschikbaar in roodbruin (6179), grijs (5177 en
 RAL 7012)
• Voedselcertificaat beschikbaar

Voordelen

• Glad, gemakkelijk te reinigen en verhoogde efficiëntie
 voor onderhoud
• Goed glansbehoud en kleurbehoud en duurzame werking
• Sneldrogend en kortere doorlooptijd tot volgende lading

SIGMAFAST HOLDS – hoogwaardige 1 componentent 
ruimenverf
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