Gecertificeerde producten
In Nederland vinden jaarlijks vele duizenden ongelukken plaats als gevolg van uitglijden op gladde of natte vloeren welke niet voldoende antislip zijn afgewerkt. Naast het
persoonlijk leed voor het slachtoffer heeft dit vaak nog een vervelende juridische
nasleep voor de eigenaar of beheerder van het bedrijfspand of openbare ruimte als
blijkt dat dit te maken heeft met onvoldoende antislip op de vloer. Met de Nylo systemen wordt het mogelijk een passende antislipafwerking te realiseren voor elke denkbare situatie waarin het risico op uitglijden wordt verminderd. De antislip systemen
voldoen aan de Europese NEN-NORM 7909 (eis slipweerstand). Nylo Food & Protective
Coatings BV biedt een compleet assortiment universeel toepasbare coatings
die zowel de veiligheid, duurzaamheid als esthetica combineren. Tevens kan de

Food

vloeistofdichtheid, volgens de CUR 64 aanbeveling, worden gerealiseerd én gecertificeerd! Nylo Food & Protective Coatings BV is dan ook met recht al decennia lang de topper als het gaat om kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid!
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Wanneer hygiëne en duurzaamheid
de standaard zijn.

Meer weten?
De service van Nylo Food & Protective Coatings gaat verder dan het leveren van hoogwaardige coatings. Als verf- en materiaalspecialisten weten we als geen ander hoe
lastig het soms is om voor elk (onderdeel van een) project de juiste behandeling én
het juiste systeem te kiezen. Daarom kunnen opdrachtgevers, architecten, applicateurs en dealers altijd een beroep doen op de helpdesk van onze afdeling Technische
service & advisering. Tevens staan zij voor u klaar om u in de praktijk te ondersteunen.

Nylo Food & Protective Coatings B.V.

Mocht u een toepassing hebben die niet in deze folder wordt genoemd, neem dan

Postbus 26 | 9172 ZS Ferwert

gerust contact met ons op.

Nieuweweg 5 | 9073 GN Marrum

Wij helpen u graag verder!

Holland
T +31(0)518 418 000

T. +31(0)518-418 012
E. adviesservice@nelfpaints.com

www.nylocoatings.nl | info@nylocoatings.nl

www.nylocoatings.nl

Nylo Coatings, wanneer Foodsafe
de standaard moet zijn!
Binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn, naast een naadloze (HACCP) afwerking, hygiëne en reinigbaarheid van cruciaal belang om de ontwikkeling en groei van microben tegen te gaan. In tegenstelling tot
de veelal discutabele antibacteriële coatings met microben dodende biociden en/of de NANO, waarvan
de schadelijkheid voor mens en milieu vaak nog wordt betwijfeld, richt Nylo zich op speciaal ontwikkelde
en uitgebalanceerde producten. Systemen die een poriëndichte en dus zeer hoge oppervlaktedichtheid
realiseren. Op dit dichte gladde oppervlak kunnen microben zich niet nestelen en/of ontwikkelen. Het
hoog reinigbare oppervlak zorgt voor de rest. Al ruim 50 jaar zijn de Nylo producten een begrip binnen de

Pekelbaden behandeld met Nylo Coating Thix.

voedingsmiddelenindustrieën en worden deze gestandaardiseerd bestekmatig voorgeschreven. Er zijn
door de decennia heen dan ook ontelbare vierkante meters, zowel binnen als buiten de landsgrenzen,
behandeld met Nylo Food & Protective Coatings.

nylo coating thix

nylo ep coat wv

nylo Floorcoat

Het allround Nylo assortiment biedt oplossingen voor zowel low-, medium- als high care ruimten binnen

DE naam in de voedingsmiddelenindustrie

voor chemicaliënbelasting

vloeistofdichte vloeren

Een extreme omgeving; hoge belastinggraad en toch een duurzame bescherming, dat kan met de Nylo Coating Thix. Deze

Nylo EP Coat WV is een waterverdunbare stootvaste

Watervast en vloeistofdicht (CUR/PBV 64) zijn twee

sterke naadloze en verdichte wand- en vloercoating is al decennia lang de duurzame topper uit de Nylo productlijn.

epoxy coating die bijzonder goed is toe te passen

van de belangrijkste eigenschappen van de oplos-

op wanden of vloeren die veelvuldig met gangbare

middelvrije Nylo Floorcoat. Deze uitermate sterke

Chemicaliën en zuren dringen niet door op bijvoorbeeld beton, tegelwerk of staal. Een doorgedroogde laag Thix is reuk- en

chemicaliën of desinfecteermiddelen worden gerei-

epoxy rol- en sealcoating is geschikt voor zwaar

smaakloos, waardoor het contact met etenswaar compleet veilig is. In alle opzichten is deze hoogwaardige coating uniek

nigd. Denk hierbij aan de voedingsmiddelenindus-

belaste industriële toepassingen. Voor natte pro-

en wordt de Thix al zo’n 50 jaar door gerenommeerde fabrieken voorgeschreven in onder meer de foodsector en zuivelin-

trie, ziekenhuizen, laboratoria of luchtkanalen. Nylo

ductieruimten in de voedingsmidddelenindustrie de

dustrie. Tijdens applicatie kan in veel gevallen het productieproces zelfs gewoon doorgaan.

EP Coat WV kan op vele ondergronden worden toe-

oplossing! Door het vullende karakter en de eventu-

gepast; van beton of cementgebonden stuclagen tot

ele toevoeging van vulstof, is het mogelijk om kleine

Pekelbaden

minerale of gecoate oppervlakken. Ook geschikt als

gaatjes of krassen onzichtbaar weg te werken.Hier-

De bescherming van pekelbaden verdient een specialistische aanpak. Meer dan 50 jaar worden pekelbaden verduurzaamd

eindlaag over instrooisystemen en epoxy reparatie-

door is het mogelijk om een goede vloeistofdichte

met Nylo Coating Thix. Want continue pekelbelasting, vergt hoge eisen van een coatingsysteem. Het Nylo Coating Thix

mortels.

vloer te realiseren met een uitstekende chemische

de uiteenlopende (voedingsmiddelen) industrieën, keukens en de zorgsectoren. De betreffende producten zijn voorzien van internationaal erkende keurmerken waaronder InS en de belangrijkste op dit gebied:
TNO. De Nylo coatings voor de voedingsmiddelenindustrie zijn:
- Naadloos

- Chemisch resistent

- Gecertificeerd

- Stoot- en slijtvast

- Hygiënebestendig

- Extreem duurzaam

- Vloeistofdicht

- Veilig

- Hoog reinigbaar

- Kleurvast

Nylo Cleancoat

systeem kan dat met gemak aan!

Nylo Ep protect

economische oplossing
In vochtige ruimten waar hygiëne en goede
reinigbaarheid belangrijk zijn, maar waar geen
zware coatingssystemen ingezet hoeven worden, is Nylo Cleancoat de economische oplossing. Door het dichte oppervlak, ontstaat een
hoge mate van ongevoeligheid voor aangroei
van organismen. Dit zonder de toevoeging van
werkzame biociden.
Nylo Cleancoat is nagenoeg reukloos en daardoor uitstekend te gebruiken op muren en
plafonds in minder zwaar belaste ruimten in
melk- of kaasfabrieken, instellingskeukens,
zorgsector, voedingsmiddelenindustrie en ziekenhuizen.

belastbaarheid.

Topcoat PU/WV & Finish PU/WV

voor natte ruimten

nylo Covercoat

breed inzetbare wand & vloercoating, ook antislip

Reiniging en onderhoud van natte ruimten zoals

voedingsmiddelen tanks

keukens of slachtruimten wordt een stuk eenvouWaterverdunbaar, een zeer goede reinigbaarheid en chemicaliënbestendig, dat is de basis van de wand- en vloercoatings:

diger door de toepassing van Nylo EP Protect. Een

Nylo Topcoat en Finish PU/WV. Waar de Topcoat zorgt voor een extreem slijtvaste dekkende eindlaag, doet de Finish dat

hoge chemicaliënbestendigheid tezamen met een

in een blanke afwerking.

zeer dicht oppervlak, zorgen ervoor dat er vrijwel
geen vuilaanhechting mogelijk is. De slijtvaste EP

Beide producten zijn binnen en buiten breed inzetbaar in toepassingen als (antislip)vloeren, staalconstructies of het afwer-

Protect is bestand tegen constante waterbelasting.

Voor voedingsmiddelentanks waarin droge of natte
voedingsmiddelen worden opgeslagen is de oplosmiddelvrije Nylo Covercoat de oplossing! Een
blanke afwerking met een hoog vullend vermogen.
Daardoor is het mogelijk om in slechts één laag een

ken van tafel- of keukenbladen, leuningen of andere zwaarbelaste onderdelen. Uitstekend geschikt als stootvaste hygiëni-

egale ondergrond te realiseren met een uitstekend

sche coatings. Door de eigenschappen perfect inzetbaar als totaalsysteem, maar ook als toplaag over bestaande of nieu-

chemische belastbaarheid. Verder is deze blanke

we epoxy systemen of muurverven. Nylo Topcoat en Finish PU/WV zijn food gecertificeerd voor gebruik in o.a. keukens.

epoxycoating watervast, vloeistofdicht en praktisch
reukloos.

