
USYNLIG BESKYTTELSE
IMPREGNERING ER DITT VÅPEN



Ja, det er utrolig at vann kan være et negativt ord, 
men det er faktisk husets verste fiende. Puss- og 
mursteinsfasader, heller og tak trenger hjelp til å 
bevare sitt pene og naturlige utseende. Hvis over-
flatene ikke beskyttes, vil de i løpet av en vinter få 

misfarginger og alger. De grønne beleggene kommer 
av vann, og det samme gjør de ødeleggende frost-
sprengningene. 
Heldigvis kan vi redusere dette ved å påføre  
NowoDry på alle overflater.

FIENDEN ØDELEGGER



Impregneringen er en pustende, usynlig paraply 
mot fukt og holder for eksempel mur tørt, noe 
som fører til mindre varmeforbruk ved at det ikke 
brukes energi på å tørke en våt mur. 

Vedlikehold er enklere og kan holde hellene på 
terrasse, innkjørsel og inngang rene med en årlig 
rengjøring med Neutralon, som dine lokale fag-
folk kan komme og utføre og dermed forebygge 
skitne, ødelagte heller.

Vannet trekker også ut saltutslag på nye fasader, 
så slå opp NowoDry-paraplyen, og få beskyttet 
hele huset. Vann er velkommen når du har fått 
impregnert. 
Et must for ethvert hus, både nytt og gammelt.

LÆR Å ELSKE VANN

• Pustende og naturlig utseende 
• Hemmer alger 
• Bevarer den opprinnelige fargen 
• Trenger dypt inn 
• Holder vann ute og varme inne 
• Energibesparende



Nowocoat A/S 
Staalvej 3  |  DK-6OOO Kolding  |  www.nowocoat.dk

+45 75 5O 11 11  |  mail@nowocoat.dk

OM NOWOCOAT
Nowocoat er en dansk coatingfabrikk med røtter helt til-
bake til 1861. Vi innrømmer gjerne at vi er nerder når det 
gjelder coating av tak og andre overflater på huset. Bare 
én ting står i hodet på oss: Innovative og funksjonelle løs-
ninger tilpasset alle typer tak, helt fra det våte nord til det 
varme sør. Dermed får du det beste, mest holdbare tak 
over hodet nå og i fremtiden. Vi har selvfølgelig også ut-
viklet beskyttelse til fasader og heller. Kanskje det er derfor 
vi i dag er Europas ledende produsent av tak-coating.  

HELE HUSET DITT KAN BESKYTTES! 
Taket og fasaden bør helst være rene og pene, og det 
gjelder vel også hellene dine? Det er flott når huset 
ser velholdt ut, og dette har vi også produktene til. Det 
gjøres med de rette rengjøringsmidler, coatinger og 
impregneringer. 

Se mulighetene på nettstedet vårt, www.nowocoat.dk, 
og få dine lokale takfagfolk til å komme og utføre det 
forebyggende arbeidet for å ha et flott hus.

DINE LOKALE FAGFOLK:


