Prima Blokhutten

ThermoShield

HOUTCONSERVERING MET EEN
UNIEK KERAMISCH FILTER
Hout is een capillaire, organische
ondergrond, welke beschermd moet
worden tegen te hoge vochtigheid
en tegen te sterke uitdroging door de
bijvoorbeeld de zon.

Wat is ThermoShield Nature?

Langdurig beschermd
met Thermoshield

ThermoShield Nature is een
matte, sneldrogende en flexibele
bescherming op basis van
keramische filtertechnologie.
Het is geschikt voor alle houten
delen buiten, uitgezonderd hangen sluitwerk.
Voor binnen adviseren wij
ThermoShield Interieur en voor
het dak ThermoShield TopShield.

Wat biedt ThermoShield Nature?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een optimale vochtregulering
Temperatuurregeling
Minimalisering scheurvorming
Optische verbetering
Blijvende elasticiteit
Verlengde levensduur
Energiebesparing

Verkrijgbaar in alle kleuren en in transparant (binnen).
Uw chalet, houten woning of houten gebouw wordt gratis
behandeld met Thermoshield waarmee u 10 jaar garantie op de afwerking krijgt.
Zo is uw product onderhoudsarm en heeft het de maximale bescherming.
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DE COMPLEXITEIT
VAN HOUT
Hout is een prachtig natuurproduct,
maar het vereist de nodige maatregelen
om er langs en fijn van te kunnen
genieten. Wie kent niet de ‘werking’
van hout, veroorzaakt door teveel
of juist te weinig vocht? Deuren en
ramen gaan klemmen, planken trekken
scheef of gaan scheuren vanwege zgn.
thermische stress. Verflagen die deze
werking van het hout niet kunnen
volgen, gaan scheurtjes vertonen waarin
zich vocht gaat nestelen. Onder invloed
van schadelijk UV-licht wordt de verf
langzaam kapot gemaakt. Het gevolg is
verkleuring en afbladdering. De bekende
beitsen trekken vooral in het hout maar
beschermen daarmee de buitenzijde van
het hout vaak onvoldoende.
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Hoe werkt
ThermoShield Nature?
Het ThermoShield keramische filter
zorgt voor bescherming tegen weers- en
omgevingsinvloeden zoals zouten, zuren,
ozon, zeewater, UV-straling, wind, neerslag, vorst en zon.
Opname van luchtvochtigheid voorkomt
uitdroging van het hout en overtollig
vocht van binnenuit krijgt de kans om
uit het hout te treden. Deze goede vochtbalans blijft jarenlang in stand; daarbij is
de kans op algenvorming minimaal.
ThermoShield Nature garandeert
zodoende een langjarige levensduur
met weinig omkijken naar onderhoud.

Het resultaat is dat er opnieuw moet
worden geschilderd en vaak eerder
dan waar men op rekent. Om nog
maar niet te spreken van een hoge
warmtebelasting in de zomer onder
invloed van de brandende zon.

Zonlichtreflecterend
Waterafstotend

Dampdoorlatend

Houten wand

Keramisch filter

Het keramische filter, sterk vergroot

De meest voorkomende problemen bij hout…..

Verrotting

Afbladdering

Verwering /UV-belasting

Uitzetten van hout

Algenaanslag / schimmels
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Wat kunt u
verwachten van
ThermoShield?
Stappenplan:
1.
U bestelt uw chalet of houten
woning bij Prima Blokhutten.
2.
ThermoShield neemt na bericht
van Prima Blokhutten z.s.m. contact met
u op voor het maken van een afspraak
met onze adviseur.
3.
Onze adviseur komt persoonlijk
bij u langs voor het doornemen van uw
wensen (wat wilt u precies geschilderd
hebben?), het bespreken van de
aankomende schilderswerkzaamheden
en het afstemmen van een voorlopige
planning. U krijgt van ons een originele
ThermoShield kleurenwaaier aan de
hand waarvan u, op uw gemak, de
gewenste kleuren kunt bepalen.
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4.
U geeft ons kort voor aanvang
van de werkzaamheden de gewenste
kleuren aan ons door, met behulp van
een tekening (de kleurenwaaier
wordt t.z.t. door onze schilder mee
teruggenomen).
5.
Zodra uw chalet of houten
woning is opgeleverd, staat de door ons
geselecteerde, professionele en ervaren
ThermoShield applicateur klaar om de
buitenzijde te behandelen met de door
u aangegeven kleuren.
6.
Mocht u kort vóór (of tijdens) de
schilderswerkzaamheden bedenken dat
u tóch een andere kleur wilt hebben,
geen nood: u krijgt wat u wenst!*
* hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Dat is onze ThermoShield service.
7.
Heeft u nog andere wensen, zoals
het afwerken van de binnenzijde (voor
nog meer comfort) of het dak (voor
minder warmtelast in huis en een langere
levensduur van uw dakbedekking), dan
kunt u dit ter plekke met de schilder
afstemmen. Hij zal u informeren over de
mogelijkheden en het daarbij behorende
tarief.

Thermoshield
maakt gebruik van
een eigen waaier
met meer dan
4.000 kleuren

8.
Tot slot: mocht u in de 10 jaar
na oplevering vragen, klachten of
verdere wensen hebben? U kunt ons
altijd benaderen en wij zorgen voor een
passende oplossing.

Meer weten?
Neem contact op met ThermoShield-Benelux, Waterland 19, 1948 RK Beverwijk
of kijk op www.thermoshield.nl
Wij zijn tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar onder
023 532 6563 of +31 23532 6563 of via info@thermoshield.nl

