Träskydd med lång hållbarhet

ÅR

Unikt värmereflekterande träskydd med
kyleffekt som reflekterar solens värme
och skadliga infraröda ljus (IR)

Se all information om COOLINGPAINT® på coolingpaint.dk

SOLENS STRÅLAR
FÖRSTÖR DITT
TRÄ
Det är inte under årets kalla årstider som ditt trä slits mest. Alla
vet att svart och annat mörkt trä blir brännhett när solen skiner
samtidigt som vitmålat trä håller sig relativt svalt. Vad alla däremot
inte vet är att denna upphettning är mycket skadlig för träet och
själva färglagret, också vid låga temperaturer. När lufttemperaturen
är 26 ˚C blir traditionellt svart träverk 60 ˚C varmt.
För alla typer av trä fördubblas nedbrytningshastigheten varje gång
temperaturen stiger med 10˚C. Det innebär att ju varmare en träyta
blir, desto kortare blir tidsintervallet till nästa gång träkonstruktionen
måste målas om eller bytas.

“Med COOLINGPAINT® uppnås optimalt
träskydd under fler år än vid
användning traditionella
produkter”

TRADITIONELLT
TRÄSKYDD

är lösningen!
COOLINGPAINT® ger ett svalt och naturligt tempererat
träverk, eftersom COOLINGPAINT® reflekterar solens
varma infraröda strålar som träverket i annat fall skulle ha
absorberat och omvandlat till värme.
Dessa egenskaper gör att färgfilmen inte bryts ner och träet
inte blir upphettat – vilket i sin tur gör att den utvidgning och
sammandragning som kan ske många gånger under en dag undviks.
På så vis minskas uttorkningen, frostsprängningen och den typiska
sprickbildningen, flagningen och nedbrytningen som träverket annars
skulle utsättas för också med ett
bra traditionellt träskydd.
Med COOLINGPAINT® får du längre underhållsintervall och friskt trä
som håller mycket längre än om du använt traditionellt träskydd.
Tester visar att svart trä som målats med COOLINGPAINT® inte blir
varmare än grått trä med traditionellt träskydd.

“Svart trä som målats med
COOLINGPAINT® blir inte
varmare än grått trä
med traditionellt
träskydd”

LÅNG HÅLLBARHET
MED COOLINGPAINT®

COOLINGPAINT® är ett nytt avancerat och patenterat träskydd
för vilket Nowocoat har utvecklat en teknik där den kemiska
sammansättningen av pigment och tillsatsämnen homogeniseras.
Pigmentet får en tillsats av mikroskopiska speglar som reflekterar
solens infraröda strålar så att mängden absorberad värme minskas
avsevärt. Enkelt uttryckt får träet ett infrarött filter och effekten blir
självklart störst på mörkt trä, men färgen ger också positiva effekter
på vita och ljusa färger.
På svartmålat trä minskas exempelvis yttemperaturen en solig dag
med upp till 30 procent jämfört med traditionellt träskydd. Starkt
solljus kan också få skadliga effekter vid låga utomhustemperaturer
eftersom traditionellt träskydd absorberar mer värme än
COOLINGPAINT®. Detta beror på att traditionellt träskydd reflekterar
mindre av solens energi än COOLINGPAINT®.
I verkligheten reflekterar faktiskt en svart traditionell färg bara 5 % av
solens energi – resten omvandlas mer eller mindre oavkortat till värme.
COOLINGPAINT® är ett träskydd av högsta kvalitet med upp till 16+
års hållbarhet som uppfyller alla krav för att kunna miljömärkas med
EU-blomman.
Denna nya värmereflekterande teknik har ursprungligen utvecklats av
den amerikanska militären som en del av deras Stealth-projektet, där
målsättningen är att göra det svårare att se jaktflyg på radar – och
principerna för träskydd är faktiskt desamma.

Blekning

5 % ultraviolett ljus (UV)

Dagsljus

45 % synligt ljus

Värme

50 % infrarött ljus (IR)

Produktegenskaper
Patenterad kvalitetsprodukt med förhöjd pigmenthalt med kyleffekt
som gör att träets och färgfilmens livslängd förlängs avsevärt och
trähus inte överupphettas. Skyddar träverket optimalt med hög
UV-beständighet, vattenavvisande och självrengörande effekt och
hindrar tillväxt av mögel och alger på ytan. Enkel att applicera,
droppfri, optimal vidhäftning, god täckförmåga och sammanflytning
ger en vacker yta.
Lämplig för färgbyte, även från mörka till ljusa färger.
Hybridteknik
Hybridtekniken ger den bästa hållbarheten för träskydd och är en kombination
av vattenbaserade alkyder och vattenbaserade akrylater i ett system. Med
denna teknik skyddas träverket på samma sätt som med oljebaserad teknik
– men du får samma robusta och flexibla yta som med ett vattenbaserat
ytskikt. Resultatet är optimal vidhäftning samt god täckförmåga med en vacker
sammanflytning och yta.
Slow release
Tillsatserna som skyddar mot svamp och påväxt är inkapslade så att de frigörs
långsamt och endast aktiveras vid fuktig väderlek. Detta ger längsta möjliga
hållbarhet i stället för snabb urtvättning och kortare livslängd.
Användning
Används för utomhusmålning av till exempel fasader, takfötter, garage och
staket och kan användas på både nytt och tidigare målat trä.
Förarbete
För optimal hållbarhet är det viktigt att nytt, gammalt eller nerslitet träverk
behandlas med lämpliga medel mot osynliga och synliga svampsporer och
påväxt. Vanligt smuts tas bort med trärengöringsmedel.
Grundning
Nytt, obehandlat träverk eller nerslitet trä grundas med en olje- eller
vattenbaserad grundfärg.
Slutbehandling
Rör om noga före användning – måla två gånger.
Se anvisningarna på förpackningen eller på www.coolingpaint.dk
Färger
Finns i flera standardfärger, både som täckfärg och transparent träskydd.

Teknisk information
Räckvidd:
6–12 m2/l, (6 m2/l=200µm)
Övermålningsbar: vid 20 ˚C/50 % RF: Efter ca 4 timmar
Torktid:
vid 20 ˚C/50 % RF: Ca 12 timmar
Genomtorr:
Efter ca 1 vecka
Applicering:
Pensel, roller, spruta.
Rekommenderas att använda handskar.
Utspädning:
Bör inte spädas
Rengöring:
Vatten

KYLEFFEKT

HÅLLBARHET

Skyddar upp till
16+ år

HINDRAR PÅVÄXT

Värmereflekterande filter

SLOW RELEASE

UV-BLOCKERARE

HYBRIDTEKNIK

För långvarigt
skydd

EU ECOLABEL

Skyddar mot
blekning

PATENT

Hindrar påväxt på
ytskiktets yta

Unik kombination av
vatten- och oljebaserade
produkters egenskaper

PATENTERAT

Kvalitet och miljö PENDING

Dokumenterad kvalitet
Dokumentation för en god kvalitet har sammanställts av ett danskt
ackrediterat institut enligt nedanstående internationella standarder:
• EN 15458 - Resistens mot alger
• EN 15457 - Resistens mot mögelsvamp
• EN 927-6 - UV-stabilitet, permeabilitet för vattenånga och fritt vatten,
			 däribland även:
• EN 2813 - Glansändring
• ISO 7724-3 - Kulörändring
• EN 4628-2 - Blåsbildning
• EN 4628-4 - Sprickbildning
• EN 4628-5 - Flagning
• EN 4628-6 - Kritning
• EN 927-3B - Vidhäftning
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