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Een onderneming van

Door weersinvloeden, UV-straling en schadelijke stoffen in de lucht is het 

geen uitzondering als na jaren van gebruik beschadigingen ontstaan aan 

gepleisterde gevels, buitengevelisolatie of gasbeton. Om gevolgschade te 

voorkomen moet een verfsysteem voor onderhoud worden aangebracht.

Er worden hoge eisen gesteld aan het toe te passen verfsysteem. Dit geldt 

in het bijzonder voor het onderhoud aan buitengevelisolatie systemen, 

omdat die zeer zwaar worden belast. Het toe te passen verfsysteem moet 

beschikken over ideale bouwfysische eigenschappen en scheuroverbrug-

gend zijn.

RELIUS biedt voor elke situatie speciaal ontwikkelde verfsystemen, die

één gemeenschappelijke eigenschap hebben: ze verlengen de onderhoud-

cyclus van gevels. Deze systemen zijn niet alleen geschikt voor onder-

houdschilderwerk, maar zijn ook bij uitstek geschikt om nieuwe gevels 

actief te beschermen. RELIUS Relinova NanoTech bijvoorbeeld, is ook 

uitzonderlijk geschikt voor het schilderen en beschermen van buitengevel-

isolatie systemen.

  

De nieuwe RELIUS Relinova buitenmuurverven.



Extreme eisen vragen extreme bescherming.

RELIUS Relinova NanoTech

RELIUS Relinova NanoTech, is een product van wereldklasse voor onder-

houd- en nieuwbouwschilderwerk op buitengevelisolatie. Een combinatie  

van moderne Elasto-siliconhars-technologie met Nanotechnologie zorgt voor 

duurzaamheid op het allerhoogste niveau.

• extreem lange levensduur, toe te passen op alle buitengevelisolatie 

 systemen

• duurzaam scheuroverbruggend (craquelé en haarscheuren)

• enorm uitzettingsvermogen en koudelastisch 

• extreem kleurstabiel, ook met organische pigmenten 

• door metaaloxidedeeltjes ontstaat een nanogestructureerde oppervlakte,

   met een zeer geringe vervuiling, een optimale UV-bestendigheid en sterk  

 verbeterde biostatische eigenschappen

• bijzonder waterdampdoorlatend en weerbestendig

• minerale, matte uitstraling

• ook verkrijgbaar met Cool Colours by RELIUS-technologie,

   hierdoor zijn zelfs donkere kleuren tot en met zwart op 

 buitengevelisolatie mogelijk

• zeer bestendig tegen mossen, schimmels en algen volgens 

 Algosilan concept

• aan te kleuren met Living Colours 2.0 in bijna alle kleuren

• verkrijgbaar in emmers van 12,5 l



Overbrug en onderhoud uw gevels.

RELIUS Relinova Classic

Deze gesiliconiseerde, 100 % acrylaat buitenmuurverf is ideaal voor 

onderhoud van pleisterwerk, buitengevelisolatie en gasbetongevels. 

• extreem lange levensduur, toe te passen op alle buitengevelisolatie  

 systemen

• duurzaam scheuroverbruggend (craquelé en haarscheuren)

• vezelversterkt en zeer alkalibestendig 

• structuur egaliserend, fijne kwartsstructuur 

• bijzonder waterdampdoorlatend, slagregendicht

• zeer kleurstabiel, ook met organische kleurpigmenten 

• bijzonder concurrerend, grote laagdikte in slechts één arbeidsgang

• zeer bestendig tegen mossen, schimmels en algen volgens   

 Algosilan concept

• aan te kleuren met Living Colours 2.0 in lichte en midden kleuren 

• verkrijgbaar in emmers van 12,5 l
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Geldige technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen raadplegen.

Eigenschappen Relinova NanoTech Relinova Classic

ALGOSILAN bescherming / 
biostatische eigenschappen

Cool Colours by RELIUS Technologie   

Kleurstabiliteit / duurzaamheid   

kleurkeuze   

vullende eigenschappen

Nanotechnologie

CO₂-remmend     *

alkalibestendigheid

secundaire vuilafstotendheid

scheuroverbruggend / uitzettingsvermogen

ca. verbruik (1 laag) 180 – 200 ml 250 ml

Sd-waarde (DIN EN 1062) V1 (hoog) V2 (middel)

W-waarde  (DIN EN 1062) W3 (gering) W3 (gering)

glansgraad (DIN EN 1062) G3 mat G3 mat

uitstekend                zeer goed            goed      *niet geschikt voor  pleistergroep PIc en CS I

Twee muurverven, overtuigende voordelen.
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