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Met de nieuwe Vindico Solar Clean kit niet meer het dak op
De Solar Clean kit bestaat uit een pH neutrale
reiniger en bescherm coating goed voor 50 m²,
of te wel ca. 30 panelen die installateurs
kunnen aanbrengen alvorens de zonnepanelen
te monteren. Gewone zonnepanelen zijn niet
voorzien van een vuilafstotende coating en dat
scheelt heel veel in de opbrengst, door
vervuiling kan dit wel 28 % minder rendement
op leveren. Schoonmaken heeft dus zin, maar 30 jaar lang het dak op,
doe je niet zo snel. Zonnepanelen voorzien van een Vindico Solar Clean coating hoef je minder te reinigen en
leveren een hoger rendement op. Prijs per m2 is ca. € 3.50/m2.
Vraag prijs aan voor grotere hoeveelheden jzaman@vindico.info of bel +31(0)184 675 031

Goed nieuws:
De hydrofiele Vindico HP1 coating, gaat van 2 naar 1 component
De nieuwe Vindico HP1 is een stuk gebruiksvriendelijker geworden. De ééncomponenten versie van de Vindico HP coating hoeft niet meer gemengd te
worden, waardoor 3 uur wachten niet meer nodig is. Bovendien wordt de Vindico
HP1 in een gemakkelijke sproeifles geleverd, direct klaar voor gebruik. Dit maakt
het aanbrengen een stuk eenvoudiger. Wat blijft zijn de zeer duurzame
eigenschappen, klasse A van de Europese coatingsnorm EN 1096-2. De coating kan
zowel voor als na het harden aangebracht worden. De hydrofiele werking zorgt er
voor dat de coating vuilwerende eigenschappen heeft en ideaal is om te gebruiken
op glazen douchedeuren, (glazen) daken en op zonnepanelen.
Vindico HP1 zorgt voor de ideale bescherming van uw glas

Vindico N, 5 liter cans nu met hoge korting
Het glas op de bouw heeft veel te lijden door kiezelzuur- en kalkaantasting, vooral
cement en beton zijn de veroorzakers. Ze vormen in combinatie met
koolstofdioxide uit de lucht siliciumzuur, dat zich sterk hecht aan een glazen
oppervlak. Door een behandeling van het glasoppervlak met een Vindico N coating
beschermd u de beglazing tegen deze aantasting. Het aanbrengen van de coating is
eenvoudig, kijk op www.youtube.com/vindicotv of onze website www.vindico.info
Maak kennis met de Vindico coating als introductie geven we nu een extra korting
op de 5 liter cans, goed om 250 m² te coaten. Bovendien krijg je tijdelijk bij afname
van min. 20 liter (1 doos), er een Clear view Auto - retail kit gratis bij.
Voor meer informatie: info@vindico.info of bel (31)0184-675875.
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