USYNLIG BESKYTTELSE
IMPRÆGNERING ER DIT VÅBEN

FJENDEN ØDELÆGGER
Ja utroligt at vand kan være et negativt ord, men
det er faktisk husets værste fjende. Pudsede- og
murstensfacader, fliser og tage skal have hjælp til
at bevare deres pæne og naturlige udseende. Hvis
overfladerne ikke beskyttes vil de i løbet af en vinter

få misfarvninger og alger på. De grønne belægninger
kommer af vand, og det samme gør de ødelæggende frostsprængninger også.
Heldigvis kan vi reducere det ved at påføre NowoDry
på alle overflader.

LÆR AT ELSKE VAND
Imprægneringen er en åndbar, usynlig paraply
mod fugten og holder eksempelvis muren tør,
som betyder mindre varmeforbrug ved at der ikke
skal bruges energi på at tørre en våd mur op.
Vedligeholdelse er nemmere og kan holde fliserne på din terasse, indkørsel eller indgang rene
med en årlig rengøring med Neutralon, som din
lokale specialist kan komme og gøre og forebygge
beskidte ødelagte fliser.
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Åndbar og naturligt udseende
Hæmmer alger
Bevarer sin oprindeligE farve
Trænger dybt ind
Holder vand ude og varme inde
Energibesparende

Vandet trækker også saltudblomstringer ud på
nye facader, så op med paraplyen NowoDry, og få
beskyttet hele huset. Vand er velkomment, når du
har fået imprægneret.
Et must for et hvert hus, både nyt og gammelt.

OM NOWOCOAT

DIN LOKALE SPECIALIST:

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 tilpasset 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 beskyttelse til
facader og fliser. Måske er det derfor, vi i dag er Europas
førende tagcoating producent.

HELE DIT HUS KAN BESKYTTES!
Dit tag og 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, coatings og imprægneringer.
Se mulighederne på vores webside www.nowocoat.dk
og få din lokale, professionelle tagspecialist til at komme
og gøre det forebyggende arbejde for et flot hus.
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