
Nowocoat A/S 
Staalvej 3  |  DK-6OOO Kolding  |  www.nowocoat.dk

+45 75 5O 11 11  |  mail@nowocoat.dk

EFFEKTIV GRAFFITIBESKYTTELSE
UDFØRES AF SPECIALISTER

HELE DIT HUS KAN BESKYTTES! 
Din facade må gerne være ren og pæn, og det gælder 
vel også dine fliser? Det er flot når huset står velholdt  
og det har vi også produkterne til. Det gøres med de 
rette rengøringsmidler og imprægneringer.  

Se mulighederne på vores webside www.nowocoat.dk 
og få din lokale, professionelle specialist til at komme  
og gøre det forebyggende arbejde for et flot hus.

DIN LOKALE SPECIALIST:OM NOWOCOAT
Nowocoat er en dansk coating fabrik med rødder tilbage  
til 1861. Vi tør godt sige, vi er nørder, når det kommer til 
coating af tage og husets andre overflader. Vi har kun én 
ting i hovedet: Innovative og funktionelle løsninger tilpas-
set alle typer tage, lige fra det våde nord til det varme syd. 
Dermed får du det bedste, mest holdbare tag over hovedet 
nu og i fremtiden. Vi har selvfølgelig også udviklet beskyt-
telse til facader og fliser. Måske er det derfor, vi i dag er 
Europas førende tagcoating producent.  



Nowocoat har udviklet et murimprægneringsmiddel, 
der gør det muligt at fjerne graffiti alene ved hjælp 
af koldt vand og højtryk. Den behandlede overflade 
kan tåle mindst 16 afrensninger. Det kan altså ske 
helt uden brug af rengørings- og opløsningsmidler, 
og effekten af imprægneringen er i realiteten så 
godt som permanent. 
Mange danske kommuner, boligselskaber, institu-

tioner og virksomheder vil nu kunne opnå betydelige 
besparelser på udgifterne til fjernelse af graffiti 
Nowo Anti Graffiti Seal fungerer ved, at den læg-
ger en transparent og næsten usynlig membran på 
overfladen, som bevirker, at malingen fra graffitien 
ikke trænger ind i selve væggen eller muren. Den 
lægger sig kun uden på membranen og er derfor let 
og hurtig at spule af. 

Nowo Anti Graffiti Seal har den unikke egenskab i 
sammenligning med andre kendte graffiti-midler, 
at imprægneringen er langtidsholdbar og tæt på at 
være en permanent løsning. Undersøgelser har vist 
og dokumenteret, at membranen kan tåle mindst  
16 graffiti-afrensninger med højtryk på op til 1OO bar, 
før muren eller væggen skal imprægneres på ny.
 

Det giver meget store økonomiske, arbejdsmæs-
sige og miljømæssige gevinster, at muren ikke skal 
genimprægneres stort set hver gang, der er fjernet 
graffiti. Over en meget lang periode vil der således 
kun være behov for hurtig, billig og miljøvenlig 
højtryksspuling. Det kan anvendes på alle mure 
og vægge af beton, eternit, tegl, træ og metal. Det 
kan påføres med pensel, rulle og professionelt 
sprøjteudstyr, og resultatet er en gennemsigtig og 
næsten usynlig membran, der danner en vandtæt 
og meget stærk barriere, som samtidig er  
diffusionsåben, så muren stadig kan ånde.

GRAFFITI FJERNES LEGENDE LET OG BILLIGT

UNIK MURIMPRÆGNERING MOD 
UØNSKET GRAFFITI

• Unik murimprægnering
• Tåler min. 16 afrensninger
• Åndbar
• Rengøres med koldt vand
• Miljørigtig rengøring uden brug af 

kemikalier
• Vandtæt barriere

16 gange rengøring med 
højtryksrenser uden kemikalier. 

Uden beskyttelse Med Nowo Anti Graffiti seal 
– Intakt film uden nogen skader. 


