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Zeer duurzame houtbescherming

Unieke warmtereflecterende hout-
bescherming met koeleffect waarbij de 
warmte en schadelijke infrarode straling 
(IR) van de zon gereflecteerd worden

Lees alles over COOLINGPAINT® op coolingpaint.dk

 HYBRIDE 
TECHNOLOGIE
Unieke combinatie van 
eigenschappen van zowel 
olie- als waterbasis
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TRADITIONELE
HOUTBESCHERMING

Uw houtwerk heeft het meest te lijden tijdens de warme tijd van het 
jaar, niet als het koud is. Iedereen weet dat zwart en ander donker 
houtwerk gloeiend heet wordt als de zon schijnt, terwijl wit en 
lichtgekleurd houtwerk relatief koel is. Wat niet iedereen weet is dat 
deze opwarming erg schadelijk is voor het houtwerk en de verflaag, 
zelfs bij lage temperaturen. Bij een luchttemperatuur van 26 °C krijgt 
traditioneel zwart houtwerk een temperatuur van 60 °C.

Voor alle houtbeschermingsmiddelen geldt dat de afbreking 
verdubbelt iedere keer dat de temperatuur 10 °C stijgt. Dat betekent 
dat hoe warmer het houtoppervlak wordt, hoe sneller opnieuw 
geschilderd moet worden of hoe sneller het houtwerk vervangen moet 
worden.

“COOLINGPAINT® zorgt voor optimale 
houtbescherming die jaren langer 
meegaat dan bij gebruik van 
traditionele producten”

STRALING VAN DE 
ZON BESCHADIGT
UW HOUTWERK



ZEER DUURZAAM
MET COOLINGPAINT®

COOLINGPAINT® zorgt voor verkoeling en houtwerk met 
een natuurlijke temperatuur doordat COOLINGPAINT® 
de warmte en schadelijke infrarode straling van de zon 
reflecteren, die anders door het houtwerk geabsorbeerd 
en in warmte omgezet zou zijn.

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de verflaag niet wordt 
afgebroken, het hout niet opwarmt en daardoor niet steeds uitzet 
en samentrekt in de loop van de dag. Daarmee nemen uitdroging, 
vorstschade en de gebruikelijke scheurvorming, afbladderen en 
afbraak af waaraan het houtwerk anders zou worden blootgesteld, 
zelfs met een goede traditionele houtbescherming.

Met COOLINGPAINT® krijgt u kortere onderhoudsintervallen en 
gezond houtwerk dat langer meegaat dan bij gebruik van traditionele 
houtbeschermingsmiddelen. Tests hebben aangetoond dat met 
COOLINGPAINT® zwart geschilderd houtwerk niet warmer wordt dan 
grijs houtwerk met traditionele houtbescherming.

is de oplossing!

“Zwart met COOLINGPAINT® 
geschilderd houtwerk 

wordt niet warmer 
dan grijs houtwerk 

met traditionele 
houtbescherming”
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COOLINGPAINT® is een nieuw, geavanceerd gepatenteerd 
houtbeschermingsmiddel waarbij Nowocoat deze technologie 
verder ontwikkeld heeft met speciale apparatuur die de chemische 
samenstelling homogeniseert van de pigmenten en toevoegingen.

De pigmenten hebben een microscopische spiegel gekregen die de 
infrarode straling van de zon reflecteert waardoor de hoeveelheid 
geabsorbeerde warmte aanzienlijk vermindert. Het hout krijgt simpel 
gezegd een infraroodfilter. Het effect is natuurlijk het grootst voor 
donkere kleuren, maar is ook gunstig voor witte en lichte kleuren.

Op zwart geverfd houtwerk wordt de oppervlaktetemperatuur 
op een zonnige dag bijvoorbeeld tot wel 30 procent verlaagd in 
vergelijking met traditionele houtbescherming. Sterk zonlicht kan 
ook bij lage buitentemperaturen een schadelijke invloed hebben 
omdat traditionele houtbescherming meer warmte absorbeert dan 
COOLINGPAINT®. Dat komt doordat traditionele houtbescherming 
minder van de energie van de zon reflecteert dan COOLINGPAINT®.
Het is zo dat een traditionele zwarte verf slechts 5% van de energie 
van de zon reflecteert 
- de rest wordt zo ongeveer omgezet in warmte. COOLINGPAINT® 
is een houtbeschermingsmiddel van de hoogste kwaliteit met een 
duurzaamheid van +16 jaar dat voldoet aan alle eisen van het EU-
milieukeurmerk met de bloem.

De nieuwe warmtereflecterende technologie is oorspronkelijk 
ontwikkeld door het Amerikaanse leger in het kader van het Stealth-
project om het moeilijker te maken om jachtvliegtuigen op te sporen 
op de radar, met dezelfde principes als bij houtbescherming.

Verbleking 
5% ultraviolet licht (UV)

Warmte 
50% infrarood licht (IR)

Daglicht   
45% zichtbaar licht
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Producteigenschappen
Gepatenteerd kwaliteitsproduct met hoog pigmentgehalte en een 
koeleffect waardoor de levensduur van het hout en het verfoppervlak 
aanzienlijk toeneemt en houten huizen niet oververhit raken. Het 
houtwerk wordt optimaal beschermd met hoge UV-bestendigheid, 
een waterafstotend en zelfreinigend effect, en schimmel- en 
algenwerende eigenschappen van het oppervlak. Gemakkelijk aan te 
brengen, druipvrij, optimale hechting, goed dekkend vermogen met 
een mooie vloeiing en afwerking. 
Geschikt voor kleurverandering, ook van donkere naar lichte kleuren.

Hybride technologie
De hybride technologie zorgt voor de meest duurzame bescherming van het 
hout en is een combinatie van op water gebaseerde alkyden en op water 
gebaseerde acrylaten in één systeem. Deze technologie beschermt het houtwerk 
als verf op oliebasis, maar heeft een robuust en flexibel oppervlak als verf op 
waterbasis. Het resultaat is optimale hechting en een goed dekkend vermogen 
met een mooie vloeiing en afwerking.

Slow release
De toevoegingen die bescherming bieden tegen schimmel en begroeiing 
zijn ingekapseld waardoor ze langzaam vrijkomen en alleen bij vochtig weer 
geactiveerd worden. Dat zorgt voor de beste duurzaamheid in plaats van 
uitloging en een kortere levensduur.

Gebruik
Voor de behandeling buiten van onder andere façades, afdaken, gevels, garages 
en hekwerken. Kan gebruikt worden op zowel nieuw als eerder behandeld hout.

Voorbereiding  
Voor optimale duurzaamheid is het belangrijk dat nieuw, oud of versleten 
houtwerk behandeld wordt met gepaste middelen tegen niet-zichtbare 
en zichtbare schimmelsporen en begroeiing. Verwijder normaal vuil met 
houtreiniger.

Gronden
Nieuw, onbehandeld houtwerk of versleten hout moet worden gegrond met 
grondverf op olie- of waterbasis.

Eindbehandeling
Voor gebruik goed doorroeren. Schilder in twee lagen. 
Zie de handleiding op de verpakking of op www.coolingpaint.dk

Kleuren
Verkrijgbaar in verschillende standaardkleuren, zowel voor volledig dekkende 
als transparante houtbescherming.

Technische gegevens
Spreidend vermogen: 6-12 m2/l, (6 m2/l=200 µm)
Overschilderbaar:   Bij 20 °C / 50% RF: Na ca. 4 uur
Droogtijd:   Bij 20 °C / 50% RF: Ca. 12 uur
Volledig droog:   Na ca. 1 week
Aanbrengen:   Kwast, roller of spuit. Het gebruik van  
   handschoenen wordt aanbevolen.
Verdunnen:   Moet niet worden verdund
Schoonmaken:   Water
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Nowocoat Industrial A/S 
Staalvej 3 
6000 Kolding 
Denmark

www.nowocoat.dk

Gedocumenteerde kwaliteit
De documentatie voor het aantonen van de goede kwaliteit is uitgevoerd 
door een Deens geaccrediteerd instituut conform de volgende 
internationale normen:
• EN 15458 - Resistentie tegen algen
• EN 15457 - Resistentie tegen schimmels
• EN 927-6 - UV-stabiliteit, doorlatendheid van waterdamp en  
   vloeibaar water, met inbegrip van:
 • EN 2813 - Kleurverandering
 • ISO 7724-3 - Kleurverandering
 • EN 4628-2 - Blaasvorming
 • EN 4628-4 - Scheurvorming
 • EN 4628-5 - Afbladderen
 • EN 4628-6 - Afgeven
 • EN 927-3B - Hechting

WEERT 
BEGROEIING
Remt de groei 
op het oppervlak

KOELEFFECT
Warmtereflec-
terend filter

DUURZAAMHEID
Tot +16 jaar 
bescherming

EU ECOLABEL
Kwaliteit en  
milieu

UV-BLOCKER
Beschermt te-
gen verbleking

SLOW RELEASE
Voor langdurige 
bescherming

Lees alles over COOLINGPAINT® op coolingpaint.dk

HYBRIDE 
TECHNOLOGIE
Unieke combinatie van 
eigenschappen van zowel 
olie- als waterbasis

PATENT 
PENDING

PATENT AANGEVRAAGD
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