VI SKABER UDVIKLINGEN

DIN LOKALE TAGSPECIALIST:

SIKKER KVALITET OG MILJØVENLIGE
LØSNINGER
For at sikre vores kunder den allerbedste oplevelse med
vores produkter, har vi standardiseret og kvalitetssikret
hele vores produktion ud fra ISO 9OO1 og ISO 14OO1.
Det er din sikkerhed for, at du altid får en miljøvenlig
løsning af allerhøjeste kvalitet.

Nowocoat A/S
Staalvej 3 | DK-6OOO Kolding | www.nowocoat.dk
+45 75 5O 11 11 | mail@nowocoat.dk

BESKYT DIT TAG

MOD SOLENS SKADELIGE STRÅLER
OG VARMEUDVIKLING MED TAGMALING
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Nowocoat A/S udvikler, producerer og sælger professionelle malingssystemer, der består af både vandige og
solventbaserede systemer med grunder og topcoats.
Virksomheden har rødder tilbage til 1861, men har til huse
i nybyggede og topmoderne faciliteter. Mange af vores
medarbejdere er ”nørder”, der brænder for at skabe markedets mest funktionelle og miljøvenlige coating. Måske er
der derfor, vi i dag er Europas førende producent af coating
til tag. Kontakt din lokale tagspecialist og hør mere om mulighederne for at få Nowocoats Coolingpaint Roof på dit tag.
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COOLINGPAINT ROOF
TAG TOPPEN AF TEMPERATUREN MED COOLINGPAINT ROOF
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FORLÆNG TAGETS LEVETID OG
FORBEDR INDEKLIMAET
På varme sommerdage kan varmeudviklingen
på et tag være voldsom. Det påvirker både tagets
holdbarhed og varmeudviklingen i hele bygningen.
Er der endvidere et ventilationsanlæg på taget,
så vil den varme luft også blive transporteret ind
i opholdslokaler, hvor den påvirker et i forvejen
varmt indeklima. Alt dette kan undgås med

Coolingpaint Roof. Tag toppen af temperaturen
med Coolingpaint Roof
Hos Nowocoat har vi udviklet en innovativ
tagmaling, som både plejer og forskønner taget,
samtidig med at den reflekterer solens infrarøde
varmestråler.

Teknologien blev oprindeligt udviklet i det
amerikanske militær, men Nowocoats
innovative medarbejdere har overført
principperne til vores tagmaling, hvilket giver
en enestående tag-beskyttelse, samtidig med
at den mindsker varmeudviklingen i hele
bygningen. Er der installeret et airconditionanlæg i bygningen, kan Coolingpaint Roof
også være med til at reducere udgifter til
energi og køl, da behovet ganske enkelt bliver
mærkbart mindre, når taget ikke bliver varmet
op. At køle en bygning er langt dyrere og mere
ressourcekrævende end at varme den op, så
selv i Danmark, kan det betale sig at nedbringe
behovet for køl.
Professionel pleje giver mindre vedligehold
Coolingpaint Roof forlænger uden problemer
tagets levetid med 1O-15 år, hvilket er en
langt mere økonomisk og bæredygtig løsning
sammenlignet med en udskiftning af taget.
Når Coolingpaint Roof fra Nowocoat påføres
af din lokale tagspecialist kan du desuden se
frem til længere intervaller mellem behovet for
vedligehold af taget. Udover at Coolingpaintteknologien beskytter taget, så mindsker den
nemlig også belastningen af selve malingen. Når
temperaturerne bliver mere stabile, holder selve
malingsfilmen på taget længere og forbliver
robust mod vejrets nedbrydning.

TRADITIONAL
ROOF PAINT

COATED WITH
COOLINGPAINT ROOF
Reﬂects the sun’s heat

Absorbs the heat

81° C outside roof temp

51° C outside roof temp

42° C ceiling temp

32° C ceiling temp

Heat is absorbed by the roof and
transferred to the inside of the
building.

Heat is reﬂected by
Coolingpaint Roof.
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