ThermoShield
Keramische
filtertechnologie
voor gebouwen

Meer comfort,
minder
energiekosten
en beter voor
het milieu
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Keramische filtertechnolgie
De basis van ons product is keramische filtertechnologie. Deze is voortgekomen uit
de ruimtevaart; NASA ontwikkelde voor het hitteschild van de spaceshuttle een keramisch filter, gebaseerd op microscopische kleine vacuüm kogeltjes. Deze zorgden
ervoor dat de astronauten beschermd werden tegen de immense hitte bij terugkeer
in de dampkring terwijl de binnentemperatuur aangenaam bleef. Een hightech functie
dus!
Onze producten zijn allemaal gebaseerd op deze technologie en dubbelfunctie.
Het Duitse bedrijf SICC in Berlijn is de producent, made in Germany dus.

Eigenschappen

Meer comfort

ThermoShield is een hightech keramisch
filter en heeft een grote, positieve invloed
op bepalende factoren in ons binnenklimaat zoals temperatuur, vocht, licht en
akoestiek.
Het keramisch filter is ultra dun, robuust
en elastisch. Het heeft een matte,
frisse uitstraling en kleurechtheid. Alle
mogelijke kleuren zijn leverbaar.

Het ThermoShield keramische filter is
zeer effectief als afwerking van binnenwanden en plafonds, buitenwanden en
daken.
Het heeft een grote, positieve invloed op
het comfort in de binnenruimte, maar
trotseert ook alle weersinvloeden en
zorgt zodoende voor een langere onderhoudsinterval.
Het keramische filter reflecteert de
warmtestraling welke tijdens het stookseizoen van binnen naar buiten trekt
en reflecteert ’s zomers de warmte van
de zon. Het vocht wordt uit de gevel
onttrokken en neerslag heeft geen
invloed op het vochtgehalte van de
gevel. Het ThermoShield keramische
filter behoort – mede door de extreem
lange levensduur - tot de meest duurzame producten op de markt en dat is
niet alleen goed voor ons klimaat maar
ook voor de portemonnee.

Het keramische filter is samen met
andere bestanddelen vloeibaar gemaakt
zodat het makkelijk verwerkbaar is
op buiten- en binnenmuren alsook op
daken, immers de grootste oppervlakken hebben te maken met warmte,
vocht, geluid en licht (en soms met zon
en wind).
Klinkt een vloeibaar keramisch filter
misschien vreemd in de oren, niet als je
bedenkt dat alle zonnebrand-artikelen
flinterdunne, vloeibare UV-filters bezitten.

Met ThermoShield producten bespaar
je flink op je energiekosten en zo wordt
tevens de CO2 uitstoot verminderd.
Goed voor een beter milieu!

Verschillende uitvoeringen
We hebben de afgelopen jaren het ThermoShield
keramische filter meer specifiek gemaakt in
verschillende producten. Zo is ‘Nature’ ontwikkeld
voor houttoepassingen (buiten) en ‘History’ voor
monumentale gebouwen. Speciaal voor de utiliteitsbouw is het product ‘Lumen’ ontwikkeld, welke
door haar hoge mate van diffuse lichtreflectie een
aanzienlijke besparing realiseert op de aanschaf en
onderhoud van armaturen en op het terugdringen

van de electriciteitskosten. Voor badkamers en
andere vochtige ruimten hebben we het keramisch filter intensiever verwerkt in ‘ThermoVital’ en
meer specifiek gemaakt voor dergelijke condities.
Wil men aan de buitenkant een structuur welke
eruit ziet als een sierpleister maar met behoud van
de eigenschappen van het keramische filter, dan is
‘StuccoTex’ daarvoor de juiste keuze.

Verzekerde garantie
Ons keramische filter in ‘Exterieur’ en ‘History’
voor de buitengevel zijn de eerste energiebesparende en CO2-reducerende muurbehandelingsproducten die ondergebracht kunnen worden in
een 10-jarige verzekerde garantie: ThermoShield
Garant! Deze garantie die zowel het materiaal, de
applicatie als steigermaterieel dekt is een absolute
primeur binnen de Benelux!
Dit unieke garantieconcept van verzekeraar
Euracor is mogelijk omdat de kwaliteit en levens-

duur van de energiebesparende filtertechnologie
beproefd is. We kennen vele objectvoorbeelden
welke ruim 15 jaar geleden al behandeld zijn en
nog steeds in perfecte staat verkeren.
We kunnen je niet beloven dat ThermoShield
eeuwig meegaat maar wel extreem lang!

GREENGUARD GOLD
De producten van het ThermoShield keramische
filter zijn bekroond met het GREENGUARD GOLD
certificaat.
Hiermee voldoen zij aan de strengste standaarden
voor een lage uitstoot van vluchtige organische
stoffen (VOS) en wordt ThermoShield aanbevolen voor gebruik in zowel de particuliere sector
als de utiliteitsbouw (ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kantoren, fabrieken, enz.).
Duurzaamheid is een breed begrip, maar volgens
ons komt het er in het kort op neer dat in een
duurzame wereld mens, milieu en economie met
elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet
uitputten. Om te beschermen en te behouden
wat voor de volgende generaties belangrijk is,

richt ThermoShield zich op alle facetten van duurzaamheid. We kijken dus naar iedere stap in het
productieproces: van de grondstofwinning tot aan
de afvoer van producten aan het einde van hun
levensduur. ThermoShield heeft alles in zich om
het milieu te ontzien en tegelijkertijd de levensduur
te verlengen van alles wat we beschermen.
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