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 antislip
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 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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Voor o.a. woning-, utiliteitsbouw en industrie

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. Mocht u een toepassing hebben
die niet in deze folder wordt genoemd, neem dan gerust contact met ons op.
Wij helpen u graag verder!
T. +31(0)518-418 012
E. adviesservice@nelfpaints.com

Nylo Food & Protective Coatings B.V.
Postbus 26 | 9172 ZS Ferwert
Nieuweweg 5 | 9073 GN Marrum
Holland
T +31(0)518 418 000
www.nylocoatings.nl | info@nylocoatings.nl

www.nylocoatings.nl

vloeren & wanden
Elke specifieke toepassing vraagt om andere eigenschappen van een vloer of wandcoating. Dagelijks
krijg je te maken met deze ondergronden en afwerkingen zonder erbij na te denken. Toch is een goede
vloer- of wandafwerking van cruciaal belang in de uiteenlopende omstandigheden en belastinggraden
in zowel woon- en werkruimten. De eisen die aan vloeren of wanden gesteld worden verschillen
namelijk vaak per toepassing. Zo gelden er voor de vloeren en wanden zowel functionele als esthetische eisen: sterkte, slijtvastheid, vloeistofdichtheid, kleurechtheid, reinigbaarheid, weer-, of chemicaliënbestendigheid etc.
Zowel de vloeren als wanden moeten mooi zijn en in het oog springen. Nylo biedt een uitgebalanceerde
productlijn die aan al deze kwaliteitseisen voldoet. Al ruim 50 jaar is Nylo Food & Protective coatings
dan ook een begrip op het gebied van duurzaamheid en uitstraling. Dat is niet voor niets, want de Nylo
coatings voor vloeren en wanden zijn:
- Veilig

- (vrijwel) naadloos

- Kleurvast

- Weerbestendig

- Extreem duurzaam

- Chemisch resistent

- Stoot- en slijtvast

- Hygiënebestendig

- Hoog reinigbaar

- Vloeistofdicht

zwaar

universele toepassingen

DUURZAME KRACHTPATSERS

Van woonruimten tot kantoren en van magazijnen

Heftruckverkeer, pallettransport, chemisch/mecha-

tot garages. Allemaal ruimten die een duurzame en

nische belasting, kortom zeer intensief gebruik van

vaak slijtvaste afwerking nodig hebben op zowel wan-

de vloer. Wanneer een zeer slijtvaste, vloeistofdichte,

den en vloeren. Voor beiden geldt dat ze eenvoudig

sterke en duurzame oplossing gewenst is. Nylo biedt

schoon te maken, duurzaam afgewerkt en in som-

zowel dekkende als blanke oplossingen waarbij de on-

mige gevallen vloeistofdicht (CUR aanbeveling 64) en

dergronduitstraling, bijvoorbeeld de betonlook behou-

weekmakerbestendig (vanuit banden) moeten zijn.

den blijft. Epoxy vloeren die extra slijtvast moeten zijn,

Nylo biedt binnen dit toepassingsgebied de benodigde

kunnen afgewerkt worden met een supersterke poly-

producten die aan het bovengenoemde eisenpakket

urethaan eindlaag. Door de uitgebalanceerde samen-

voldoen. Van eenvoudiger systemen tot uitgebreide

stellingen, gebaseerd decennialange ervaringen, biedt

afwerkingen, Nylo biedt een afwerking die past bij uw

Nylo een productenpakket wat zich op allerlei gebied

specifieke situatie en wensen!

ruimschoots heeft bewezen. Vele duizenden vierkante
meters zijn door de jaren heen zeer succesvol afge-

Licht
economische oplossing

middelzwaar

werkt met producten van Nylo. Niet voor niets klinkt
de naam tot ver over de landsgrenzen, want Nylo staat
ondergrond vloeistofdicht en het object blijft langer

voor duurzaamheid en kwaliteit!

mooi met deze mooie zijdematte blanke afwerking.

De universele waterverdunbare wand- en vloerafwerking voor binnen en buiten is de Nylo Coat STX.

Voor hygiënegevoelige ruimten waar een goede

Voor woningen, balkons of winkels, de low-budget en

reinigbaarheid vereist is zoals in keukens, badkamers

eenvoudige oplossing! Pas de blanke Nylo Finish PU/

en kleedruimten biedt de voedsel gecertificeerde

WV toe als toplaag en de slijtvastheid van de wand of

dekkende muurverf Nylo Cleancoat WV de uitkomst!

vloer wordt sterk verhoogd. Deze coating is ook uit-

Door de speciaal ontwikkelde samenstelling wordt op

stekend geschikt om de betonlook te behouden van

Tabel: belastinggraad
Belastinggraad
Middel

Zwaar

Nylo Topcoat PU/WV

x

x

zeer eenvoudige wijze een afwerking gerealiseerd met

Nylo Finish PU/WV

x

x

een wand, vloer, doucheruimte of aanrechtblad en te-

een hoge oppervlaktedichtheid. Hierdoor biedt het

Nylo Floorcoat

x

x

vens uitermate geschikt voor een industrieel, strak of

eventuele microben geen kans om zich op het opper-

Nylo Cleancoat WV

x

x

modern interieur. De behandelde ondergronden

vlak vast te zetten en/of te ontwikkelen waardoor het

Nylo EP Coat WV

x

x

worden eenvoudig voorzien van een supersterke

uitermate geschikt is voor de foodindustrie, (particu-

afwerking. Hiermee wordt het oppervlak kras vast,

liere) keukens en badkamers etc. De muurverf blinkt

zeer bestendig tegen allerlei externe invloeden. Een

uit in reinigbaarheid en duurzaamheid.

afwerking met de Nylo Finish PU/WV maakt de

Product
Nylo Coat STX

Licht

x
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