
1. PPG SprayMaster®

http://www.ppgspraymaster.nl


2. Wat is PPG Spraymaster?

2.1. PPG SprayMaster® 

De PPG SprayMaster® is een revolutionair, draagbaar 
verfspuitsysteem, speciaal ontwikkeld voor het spuiten 
van buiten- en binnen houtwerk.  

ü PPG’s innovatieve en gepatenteerde spuitsysteem
ü Minimale overspray door precisie spuitpistool, weinig
verfverlies, minimaal afplakken
ü Unieke cartridgetechnologie: snel wisselen van kleur en
schoonmaken
ü Gebruik de PPG SprayMaster® met de speciaal
ontwikkelde PPG SprayMaster® verf
ü Hoge laagdikte (120 µm nat – 50 µm droog)
ü Hoge dekkracht en kantdekking
ü Zeer dicht spuiten op object
ü Licht en makkelijk in gebruik. Incl. backpack.

Precisie spuitpistool en lage druk 
De extreem lage machinedruk in combinatie met de - voor de machine ontwikkelde – 
precisie pistool zorgt voor weinig overspray en maakt zeer dicht spuiten op een object 
mogelijk met als resultaat een nog strakkere afwerking.  

Unieke cartridgetechnologie 
Snel wisselen van kleur en schoonmaken is zo gedaan met de unieke cartridgetechnologie. 
Plaats een fles Sigma Cleaner in het apparaat en spuit totdat de vloeistof helder blijft. De 
machine is nu klaar voor een nieuwe kleur of voor opberging.   

Egaler eindresultaat 
Met de spuitmachine is de laagdikte gelijkmatiger en, anders dan met een kwast, zie je de 
aanzetten van de kwast niet. Daarnaast ben je in combinatie met de speciaal ontwikkelde 
verf vaak al in 1 laag klaar.  

Sneller dan met de kwast of roller 
PPG SprayMaster® is tot 50% sneller dan schilderen met roller en/of kwast, zelfs met 
minimale maskering en tape.  



2.2 Sigma S2U Allure Spray Semi-Gloss 

Zeer duurzame verspuitbare halfglanslak met Dual Guard System 
Technologie®, in combinatie met de PPG SprayMaster®.   

ü Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de PPG SprayMaster®
ü Tot 10 jaar bescherming onder alle weersomstandigheden
ü Excellent glans- en kleurbehoud
ü Zeer egaal eindresultaat
ü Soepele applicatie
ü Eenvoudig op de juiste laagdikte aan te brengen

Beschrijving: 

Sigma S2U Allure Spray Semi-Gloss is een watergedragen verspuitbare zeer duurzame 
halfglanslak voor buiten. Dit product is speciaal ontwikkeld voor gebruik met PPG 
SprayMaster®.  Sneldrogend, geurarm met een excellente vloei en uitstekend kleur- en 
glansbehoud. Biedt door Dual Guard System Technology® zeer langdurige bescherming 
tegen alle weersinvloeden. Tevens geschikt voor het versneld drogen met infraroodstraling, 
bijvoorbeeld met het Sigma QDS-systeem. 

Kenmerken: 

• Minimale werktemperatuur: 5°C
• Maximale werktemperatuur: 30°C
• Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
• Coating type: Aflak
• Laagdikte eis: 50µm droog



2.3 Sigma Cleaner 

Sigma Cleaner is een reinigings- en bewaarvloeistof ontwikkeld voor gebruik met de PPG 
SprayMaster®. Reinig de PPG SprayMaster® na gebruik of voor een kleurwisseling.  

ü Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de PPG
SprayMaster®
ü Zeer goed reinigend
ü Snelle kleurwissel mogelijk
ü Gebruik meerdere keren met de SprayMaster®
ü Inhoud 2L




