
OSYNLIGT SKYDD
IMPREGNERING ÄR DITT VAPEN



Ja, otroligt att vatten kan vara ett negativt ord, 
men det är faktiskt husets värsta fiende. Puts- och 
tegelfasader, marksten och tak behöver hjälp för att 
behålla sitt fina och naturliga utseende. Om ytorna 
inte är skyddade får de missfärgningar och algpåväxt 

under en vinter. De gröna beläggningarna kommer 
från vatten, och det gör också de förstörande frost-
sprängningarna.
Lyckligtvis kan vi minska det genom att applicera 
NowoDry på alla ytor.

FIENDEN FÖRSTÖR



Impregneringen är ett osynligt fuktavisande par-
aply som håller väggen torr, vilket innebär lägre 
värmeförbrukning, eftersom väggen/fasaden då 
är torr.

Underhållet blir lättare och kan hålla markstenen 
på din uteplats, uppfart eller entré rena med en 
årlig rengöring med Neutralon, som din lokala 
specialist kan komma och göra för att förebygga 
missfärgad marksten. 

Vattnet drar också ut saltutfällningar på nya fasa-
der, så på med NowoDry-paraplyet och skydda 
hela huset. Vatten är välkommet när du har fått 
impregnerat.
Ett måste för varje hus, både nytt och gammalt.

LÄR DIG ATT ÄLSKA VATTEN

• Andas och ger ett naturligt utseende
• Hämmar algpåväxt 
• Behåller sin ursprungliga färg
• Går djupt in i materialet.
• Håller vattnet ute och värmen inne
• Energibesparande
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OM NOWOCOAT
Nowocoat är en Dansk färg- och lackproducent med röt-
ter från 1861. Vi vågar påstå att vi är nördar när det gäller 
målning av tak och byggnadens övriga ytor. Vårat fokus 
ligger i att finna innovativa och funktionella lösningar för 
alla typer av tak från Norr till söder. Därmed får du det 
bästa och mest hållbara tak över huvudet nu och i fram-
tiden. Självklart har vi även utvecklat produkter för skydda 
fasader och marksten. Kanske är det därför som vi är en av 
Europas ledande takfärgsproducenter.

HELA DITT HUS KAN SKYDDAS ! 
Ditt tak och din fasad vill du säkert ha ren och fin, och 
det gäller väl även din marksten? Det är vackert när 
fastigheten är väl underhållen och till det har vi de rätta 
produkterna såsom färg, rengörings- och impregner-
ingsmedel. 
Se möjligheterna på vår hemsida www.nowocoat.dk 
för att få kontakt med din lokala takspecialist som kan 
hjälpa dig med att utföra det förebyggande arbetet för 
ett vackert hus.

DIN LOKALA SPECIALIST


