


Wat levert ClimateCoating op?



Keramische  filtertechnologie

• dynamisch damp-open

• vochtbufferend

• ontvochtigend

• verkoelend a.g.v. verdamping

vochtregulering scattering (reflectie)

• warmte

• zonlicht

• kunstlicht

• geluid

duurzaamheid

• energiebesparing en comfort

• geen craquelé

• geen verpoedering

• kleurecht

• flexibel, lange levensduur



• vocht in gevel is desastreus voor isolatie

• vochtdaling van 4% naar 2% 
verbetert isolatiewaarde met 50%

Vochtregulering

vochtpercentage                  isolatiepercentage

vlgs. J.S. Camerer

• onttrekt vocht uit de gevel

• houdt regen tegen

ClimateCoating

vochtregulering



Het keramisch filter ClimateCoating

• is damp-open
• en waterafstotend (ook na 20 jaar) 

Tegengaan van vochtdoorslag

Berlijn

vochtregulering



Nauwelijks algen of vervuiling

Vermindering van algen- en mosvorming

Vrijstaande villa in Groningen, behandeld in 2005
opname uit 2018

Appartementencomplexen in Rotterdam

vóór, 2019

na, 2020

vochtregulering



Vermindering condensvorming

Onverwarmde, koude trappenhuizen

standaard verf: condens ClimateCoating: droog

Leeuwarden, 7 febr. 2018, Flat De Hooidollen 418-518

“Bij de ‘standaard’muur haal je het condens er zo vanaf. 
Bij ClimateCoating is deze er niet.”

A. Westerdijk, uitvoerder (Zaanderwijk Bouw/Onderhoud/Innovatie)

vochtregulering



Minimaliseren schimmel

(rapport 2006) 

ClimateCoating reguleert waterdamp

+

Voorbehandeling t.a.v. schimmel en sporen 

vochtregulering



Reflectie van warmte

behandeld met muurverf behandeld met het keramisch filter

Het verschil tussen muurverf en het keramisch filter ClimateCoating:

• warmte afstraling 
• een comfortabeler binnenklimaat
• lagere stookkosten (ca. 10%)

reflectie



Reflectie van zonlicht

optimale reducering van warmtelast 

reflectie



Het keramisch filter ClimateCoating zorgt voor 
een aanzienlijke verlaging van de binnentemperatuur

“Al na 4 jaar waren de 
dure  ‘kwaliteitsverf’ en 
sommige houten delen 
toe aan vervanging”

Temperatuur op boven-
verdieping is ‘s zomers 
verlaagd met  ca. 6°C

Vermindering van warmtelast 

Spaarndam, 2016 

reflectie



Reflectie van licht

ClimateCoating Lumen zonder flitslicht

ClimateCoating Lumen met flitslicht

Diffusie lichtreflectie,
bij donkere en lichte 
kleuren

reflectie



Verbetering van akoestiek / 

voorbeeld Geel (B)
Cultureel centrum de Werft

Jaarlijks 200.000 bezoekers

Uitvoering: week 28 (2020)

Resultaat (bron: De Werft):

Cosmetisch: “zeer positief”

Akoestisch: “tempert de galm 

bij de hoge tonen” 

reflectie



Voorkomen van craquelé

Direct vergelijk kopgevels in Den Haag, periode 2005 - 2014

Het keramisch filter ClimateCoating blijft wél goed 
en verpoedert niet of nauwelijks

muurverf “B” ClimateCoating

duurzaamheid



Zeer lange levensduur op minerale ondergrond

geschilderd in 1997-1999 na ca. 22 jaar nog steeds in uitstekende staat 

gem. energiebesparing 20% (bron: Woningcorp. Perleberg, Dui)

duurzaamheid



duurzaamheid

Langere onderhoudsinterval op hout

ClimateCoating blokt UV-licht.
Zonnewarmte wordt in belangrijke mate gereflecteerd.
Het blijft elastisch en reduceert de kans op 
scheurvorming

Onder invloed van UV-licht veroudert de verf. 
De zon verwarmt het donkere hout en dit gaat ‘werken’. 
Er  ontstaan scheuren in de verf. 

Noorse houtcoating “J”

Opm: samplekleur in RAL 6005.

Vanwege afwijkende lichtinval 

ontstaat een optisch 
kleurverschil

Uitgeest, 2012 - 2014

• minder opwarming
• blijvend elastisch
• langere levensduur dan bij alkydverf of beits

ClimateCoating

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.legi-line.ru/images/ral/big/RAL6005_big.gif&imgrefurl=http://www.legi-line.ru/offer.html&h=520&w=800&tbnid=dUB3ANfUvZNpBM:&zoom=1&docid=rdoTZTFUk1cdvM&ei=RHcrVYmKCMKuPLjOgMAO&tbm=isch&ved=0CEYQMygNMA0


De kontakttemperatuur eenvoudig verhogen, energie besparen en 
condens (en schimmel)  voorkomen

Vermindering van koudebruggen
Hoofddorp, woningcorp. Ymere
behandeld in 2019-2020

duurzaamheid



Verbetering isolatiewaarde

2009 - 2019

Landgoed Kolthoven, Epe

Jaarlijkse energiebesparing: 17% *
Geen algen of vervuiling

duurzaamheid

* bron: bewoner



Verminderd gasverbruik (5,3%) na 
aanbrengen van ClimateCoating*

Vermindering stookkosten 64 woningen Enkhuizerplein (Amsterdam), Ymere 

* Bron: Liander

Deze woningen waren reeds voorzien van een 
ISPO-gevel

2020

2011

duurzaamheid



Alternatief voor gevel isolatie duurzaamheid



Het keramisch filter ClimateCoating biedt een levensduurverlenging van het dakleer. 

Verlaging van de onderhoudskosten

2017

2020

VVE ‘s Gravenzande

duurzaamheid



Verzekerde garantie

op materiaal EN arbeid *

Het keramisch filter blijkt in de praktijk zo goed te zijn, 

dat er een unieke verzekerde financiële garantie op hechting kan worden afgegeven 

* uitsluitend door een erkend 
ClimateCoating Garant      
verwerker

duurzaamheid

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig9cG9tbbUAhVPYVAKHd6YC8EQjRwIBw&url=https://www.euracor.eu/&psig=AFQjCNHX7bZ76DSCM2y6B_OHcYDhLUqXiw&ust=1497291993459100


Of kies gewoon voor een fraai optisch resultaat



ClimateCoating: dè totaal-oplossing


