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Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Unik varmereflekterende træbeskyttelse 
med køleeffekt, der reflekterer solens 
varme og skadelige infrarøde (IR) stråler

Se alt om COOLINGPAINT® på coolingpaint.dk 

 HYBRID-TEKNOLOGI
Unik kombination af både 
olie- og vandbaserede 
egenskaber

Fold



UDEN 
COOLINGPAINT®

Det er ikke den kolde men den varme tid på året, der slider mest på 
træværket. Alle ved, at sort og andet mørkt træværk er brændende 
varmt, når solen skinner, og hvidt og lyst træværk er relativt køligt. 
Hvad ikke alle ved er, at denne ophedning er meget skadelig for 
træværket og selve malings-filmen, selv ved lave temperaturer. Når 
lufttemperaturen er 26˚C, bliver traditionel sort træværk 65˚C varmt.

Når temperaturen stiger forøges nedbrydningen af selve 
træbeskyttelsen. Det betyder, at jo varmere en træoverflade bliver, jo 
kortere interval er der, før der skal males igen eller ske udskiftning af 
træværket.

“Med COOLINGPAINT® opnår  
du optimal træbeskyttelse  
i flere år end ved brug  
af vores traditionelle 
produkter”

SOLENS STRÅLER 
ØDELÆGGER 
DIT TRÆVÆRK



MED 
COOLINGPAINT®

COOLINGPAINT® sikrer køligt og naturligt tempereret 
træværk, fordi COOLINGPAINT® reflekterer solens varme 
og skadelige infrarøde stråler, som træværket ellers ville 
have absorberet og omsat til varme.

Disse egenskaber har den funktion, at malings-filmen ikke nedbrydes, 
træet ikke bliver ophedet og derfor ikke udvider og sammentrækker 
sig mange gange i løbet af dagen. Hermed formindskes udtørring, 
frostsprængning og den typiske revnedannelse, afskalning og 
nedbrydning, som træværket ellers vil blive udsat for.

Med COOLINGPAINT® får du færre vedligeholdelses-intervaller og 
sundt træværk, der holder meget længe. Test viser at sort træværk 
malet med COOLINGPAINT® ikke bliver varmere end gråt træværk 
malet med vores traditionelle træbeskyttelse.

er løsningen!

“Sort træværk malet med 
COOLINGPAINT® bliver 
ikke varmere end gråt 

træværk malet med 
vores traditionelle 

træbeskyttelse”
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COOLINGPAINT® er en ny, avanceret, patenteret træbeskyttelse hvor 
Nowocoat Industrial A/S har videreudviklet denne teknologi med 
specielt udstyr, der homogeniserer den kemiske sammensætning af 
pigmenterne og additiver.

Pigmenterne er tilsat “mikroskopiske spejle”, der reflekterer solens 
infrarøde stråler, så mængden af den absorberede varme nedsættes 
væsentligt. Træet får populært sagt et infrarødt filter, og effekten er 
naturligvis størst for de mørke farver, men har også gavnlig effekt 
på hvide og lyse farver.

I praksis betyder det en betydelig sænkning af temperaturen i 
træet. Det skyldes, at COOLINGPAINT® reflekterer solens skadelige 
stråler 5-6 gange mere end vores traditionelle træbeskyttelse. 
Faktisk reflekterer en traditionel sort farve kun 5% af solens energi 
– resten bliver mere eller mindre omsat til varme. COOLINGPAINT® 
er træbeskyttelse af høj kvalitet med op til +16 års holdbarhed og 
opfylder alle kravene til miljømærkning med EU-blomsten.

Den nye varmereflekterende teknologi er oprindeligt udviklet af det 
amerikanske militær som en del af Stealth-projektet – for at gøre 
det sværere at spore et jagerfly på en radar, hvor principperne for 
træbeskyttelse er de samme.

Afblegning 
5% Ultraviolet lys (UV)

Varme 
50% Infrarødt lys (IR)

Dagslys  
45% Synligt lys

Skærelinje her er rykket 3mm ift. A4Fold



Produktegenskaber
Patenteret kvalitetsprodukt med højt pigmentindhold med køle-
effekt således, at træets og malingsfilmens levetid forlænges 
væsentligt og træhuse ikke overophedes. Beskytter træværket 
optimalt med høj UV-bestandighed, vandafvisende og selvrensende 
effekt samt hæmmer skimmel og algevækst på overfladen. Nem 
at påføre, drypfri, optimal vedhæftning, god dækevne med en flot 
sammenflydning og finish.  
Velegnet til farveskift, også fra mørke til lyse farver.

Hybrid-teknologi
Hybridteknologien giver den bedste holdbarhed for træbeskyttelse og er en 
kombination af vandbaserede Alkyder og vandbaserede Acrylater i ét system. 
Denne teknologi beskytter træværket som den oliebaserede – men har en robust 
fleksibel overflade som den vandbaserede. Resultatet er optimal vedhæftning 
samt god dækevne med en flot sammenflydning og finish.

Slow release
Additiverne, der beskytter mod svamp og begroninger, er indkapslet således, 
at de langsomt frigives og kun aktiveres i fugtigt vejr. Dette sikrer den længste 
holdbarhed i stedet for hurtig udvaskning og kortere levetid.

Anvendelse
Anvendes til udendørs behandling af blandt andet facader, udhæng, gavle, 
garager og plankeværk og kan bruges på både nyt og tidligere behandlet træ.

Forarbejde 
For optimal holdbarhed er det vigtigt at nyt, gammelt eller nedslidt træværk 
behandles med egnede midler mod ikke synlige og synlige svampesporer og 
begroninger. Almindeligt smuds og snavs fjernes med trævask.

Grunding
Nyt, ubehandlet træværk eller nedslidt træ grundes med en olie- eller 
vandbaseret grunder.

Slutbehandling
Omrøres grundigt inden brug – mal 2 gange.  
Se vejledning på emballagen eller www.coolingpaint.dk

Farver
Findes i flere standardfarver både som heldækkende- og transparent 
træbeskyttelse.

Tekniske data
Rækkeevne: 6-12 m2/l, (6m2/l=200μm)
Overmalbar: Ved 20˚C / 50% RF efter ca. 4 timer
Tørretid: Ved 20˚C / 50% RF ca. 12 timer
Gennemtør: Efter ca. 1 uge
Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte 
 Det anbefales at anvende handsker
Fortynding: Bør ikke fortyndes
Rengøring: Vand

Skærelinje her er rykket 3mm ift. A4



Nowocoat Industrial A/S 
Staalvej 3 
6000 Kolding 
Denmark

www.nowocoat.dk

Statskontrolleret kvalitet
Dokumentation for en god kvalitet er udført af et dansk akkrediteret  
institut efter nedenstående internationale standarder:

• EN 15458 - Resistens mod alger
• EN 15457 - Resistens mod skimmelsvamp
• EN 927-6 - UV-Stabilitet, permeabilitet for vanddamp  
    og frit vand, herunder også:
 • EN 2813 - Glansændring
 • ISO 7724-3 - Farveændring
 • EN 4628-2 - Blæredannelse
 • EN 4628-4 - Revnedannelse
 • EN 4628-5 - Afskalning
 • EN 4628-6 - Afsmitning
 • EN 927-3B - Vedhæftning

ANTI BEGRONING
Hæmmer vækst  
på filmoverfladen

KØLE-EFFEKT
Varmereflekte- 
rende filter

HOLDBARHED
Beskytter op til 
+16 år

EU ECOLABEL
Kvalitet & Miljø

UV-BLOCKER
Beskytter mod 
afblegning

SLOW RELEASE
For langvarig  
beskyttelse

Se alt om COOLINGPAINT® på coolingpaint.dk 

HYBRID-TEKNOLOGI
Unik kombination af både 
olie- og vandbaserede 
egenskaber

PATENT 
PATENTERET
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