
Dé innovatieve renovatie coating voor o.a. Metaal, Kunststof en Trespa

• Ondergrond als nieuw en voor jaren beschermd

• Kleurherstellend en -conserverend

• Eenvoudige applicatie

Uit de productlijn van 

Zie NITOCOAT in actie. 
Kijk met hoeveel gemak NITOCOAT 

aangebracht wordt en welke 
transformatie het behandelde 

oppervlak ondergaat.



Onderhoud van woningen, woningcomplexen en bedrijfspanden vragen de nodige investeringen. 

Het liefst tegen zo laag mogelijke kosten met een maximaal en duurzaam resultaat. Daarnaast 

moet de tijd die aan onderhoud besteed wordt ook binnen te perken blijven. De bewoners en 

gebruikers moeten na renovatie tevreden zijn over het resultaat. In dit kader ontwikkelde 

MAVRO Nederland de innovatieve renovatiecoating NitoCoat. 

 zorgt 
voor blijvende uitstraling

De beslisser:

“Beslist de moeite waard”
 

“Onze woningen moeten hun 

representatieve karakter behouden.  

Het liefst voor jaren, zonder 

tussentijds onderhoud. Om dit 

te realiseren zetten we NitoCoat 

als renovatiecoating in. Hierdoor 

wordt de levensduur met jaren 

verlengd. Dat scheelt aanzienlijk 

in de onderhoudskosten.  

Vuil en aanslag hebben hierdoor 

geen hechtingskans meer. 

Dit levert ook nog eens een 

besparing op tussentijdse reiniging 

op en past daardoor perfect in 

het MJOP.”

De Applicateur:

“Handig en snel”

“Eindelijk is er een renovatiecoating 

die ook toepasbaar is op onder-

gronden, zoals aluminium, Trespa® 

en kunststof. Deze onder-gronden 

waren voorheen moeilijk te 

beschermen op de lange termijn. 

Met NitoCoat is daar verandering 

in gekomen. Het is een slim 

product dat eenvoudig is in 

gebruik. Met een microvezeldoek 

of spuit breng je één keer 

moeiteloos een dunne laag aan.  

Na 24 uur is die doorgehard met 

een prachtig resultaat.”

De bewoner:

“Een stralende woning”

“De kozijnen, dakgoten en deuren 

van mijn huis zijn behandeld 

met NitoCoat. Het resultaat is 

schitterend. Ze zien er weer uit 

als nieuw. Én ze hebben geen 

onderhoud meer nodig! Ik hoef 

er alleen nog maar af en toe een 

doekje overheen te halen, zonder  

speciale schoonmaakmiddelen  

te gebruiken.”

Voor meer informatie zoek ons op:



MAVRO voor professionele
ondersteuning
• Onderhoudsadviezen: Inventarisering en advisering planmatig onderhoud gebouw

• Opstellen bestek: Technische omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

• Projectbegeleiding: Begeleiding aannemers, kwaliteitscontrole en rapportages

• Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP): Onderhoudsplanning en budgettering 10 jaren onderhoud

• Testvlakken: Ondergrondinspectie, productkeuze en applicatiemethodiek

Voor meer informatie zoek ons op:

Eigenschappen:

•	 Unieke 1 componentige  
“easy to clean” glas coating

•	 Conserverend

•	 Zeer hoge UV en chemische 
bestendigheid

•	 Haalt verweerde en fletse coating- 
en verfsystemen op

•	 Uitmuntende anti graffiti 
eigenschappen 

•	 1 laag transparant

•	 Lange levensduur 5-10 jaar 

Toe te passen op:
Alle niet zuigende ondergronden 
zoals:

•	 Garagedeuren

•	 Gevelbeplatingsmaterialen zoals; 
Trespa, Plastica, RVS en aluminium

•	 Kunststof kozijnen en deuren

•	 Coating- en verfsystemen

•	 Waterslagen

Verwerking:
Eenvoudig aan te brengen op een 
schone en droge ondergrond met:

•	 Microvezeldoek

•	 Powerspons

•	 Glazenwassersinzetter

•	 Spuittechniek (HVLP)



 HD
Maakt kunststoffen, metalen en 

gelakte ondergronden vuil- en 

waterafstotend en verlengd de 

levensduur en onderhoudscyclus. 

UV bestand en ongevoelig voor 

hoge temperaturen.

 TX
Vezelbescherming voor o.a. 

hout, leer, papier en textiel 

zonder het uiterlijk te 

veranderen. De SiO2 coating 

zorgt voor een extreem 

afstotend oppervlak.

 AG
Niet zichtbare ademende 

permanente anti graffiti coating 

met hydofobe en oleofobe 

eigenschappen voor langdurige 

bescherming van poreuze 

ondergronden zoals beton, 

metselwerk en natuursteen.

 GL
Eenvoudig aan te brengen 

systeem voor o.a. glas, keramiek, 

spiegels en zonnepanelen. Kalk, 

vet, en olie kan zich niet meer 

hechten aan het oppervlak. 

Ondergrond gedraagt zich na 

behandeling superhydrofoob.

 is een van de producten uit het totaal assortiment aan hoogwaardige oppervlakte 

beschermingsproducten. Daarnaast completeert de Nitoguard range het geheel met niet zichtbare 

conserverende en “easy to clean” eigenschappen voor nagenoeg alle ondergronden.

Deze producten zijn verkrijgbaar bij:

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel, T. +31 (0)418 680 680, F. +31 (0)418 511 349
info@mavro-int.com, www.mavro-int.com

De totaaloplossing in reinigen en beschermen
Bedrijfsfilm


