
Foil-Coat® verffolie 
esthetisch en duurzaam 

renoveren

Controle
De onderhoudsplanning van het Foil-Coat® systeem op kunststof, aluminium onder-
gronden en inerte panelen wordt in de regel eens in de 3 jaar gecontroleerd.

Netwerk van Licentiehouders
In de Benelux heeft Foil-Coat® een netwerk van gespecialiseerde onderhouds-
bedrijven die als licentiehouders de verkoop en applicatie verzorgen.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Foil-Coat België BVBA of met 
een van onze licentiehouders, te vinden op onze website: www.foil-coat.be

Foil-Coat® België BVBA
Baron Frans du Fourstraat 2/4
2300 Turnhout
Tel:  +32 (0)14 – 709 055
Fax: +32 (0)14 – 709 066
Website: www.foil-coat.be
E-mail: info@foil-coat.be

Alle licentiehoudende bedrijven voldoen aan de strikte normen en eisen van 
Foil-Coat België BVBA. Kwaliteitsborging is geregeld in de vorm van controle, 
opleiding en ondersteuning aan de licentiehouders. Garantievoorwaarden 
worden op aanvraag toegezonden. 



Goed onderhoud vraagt om een investering. Optimaal 

rendement uit een investering halen, dat betekent 

keuzes maken. Kiest u als vanzelfsprekend voor 

traditionele materialen zoals verf? Welke aanpak

is voor u het meest geschikt: esthetisch en duurzaam 

renoveren en onderhouden. Samen met u zoeken wij 

naar de oplossing die het beste past binnen uw 

technische en economische wensen.

Uitstekend alternatief
Foil-Coat® kan binnen de fi losofi e van resultaatgericht onderhoud een uitstekend 
alternatief zijn voor verf. De speciaal ontwikkelde, hoogwaardige zelfklevende 
verffolie maakt een kwast overbodig en zorgt op de juiste plekken voor een fraai 
en praktisch alternatief met een hoog rendement.
Zoekt u naar een sterke verbetering van uw rendement? Wilt u besparen op uw 
onderhoudskosten? Of gewoon een andere kleur? In al deze gevallen is Foil-Coat®

een praktisch alternatief. Foil-Coat® beschermingsfolies kenmerken zich door 
kwaliteit, milieuvriendelijkheid en een hoog economisch rendement.

Eigenschappen van Foil-Coat®

Foil-Coat® is een hoogwaardige zelfklevende kunststof verffolie die op verschil-
lende ondergronden kan worden aangebracht. De eigenschappen van deze 

verffolie overtreffen die van traditionele verfsystemen. Foil-
Coat® staat garant voor een hoge duurzaamheid en geeft 

een goede dekking t.h.v. de randen. Na verwerking is de 
verffolie meteen droog en bovendien verwerkbaar tot 
nul graden Celsius, zelfs bij natte weersomstandig-

heden. Foil-Coat® is tevens bestand te maken tegen 
graffi ti. Door het aanbrengen van een extra anti-graffi ti-

fi lm op Foil-Coat®, is graffi ti eenvoudig verwijderbaar.

Duurzaam
Gevelelementen, zoals raamkozijnen en panelen, zien er de 
eerste gebruiksjaren meestal perfect uit. Echter, weersinvloe-
den hebben veel invloed op uw gevel. Zelfs bij duurzamere 
materialen zoals aluminium. Verkleuring, glansverlies, 

Foil-Coat® Inside
Behalve het Foil-Coat® onderhoudssysteem voor exterieurtoepassingen, heeft 
Foil-Coat® tevens producten ontwikkeld voor binnentoepassingen.
Foil-Coat® Inside kenmerkt zich door: Een extra zware kwaliteit toplaag en een 
strakke zijdeglans uitstraling; Een uitstekende mechanische bestendigheid met
een hoge kras- en schrobvastheid; Direct droog, geurloos en oplosmiddelvrij; 
Eenvoudige applicatie; Dekkende kleuren, metallics en houtstructuren leverbaar.
Foil-Coat® Inside verffolies zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in zieken-
huizen, scholen, verzorgingscentra, kantoren, woonzorgcomplexen, voedings-
middelenindustrie, enzovoort. Samenvattend opdrachtgevers die hoge eisen 
stellen aan de mechanische bestendigheid en de uitstraling van de afwerklaag. 
Tevens vormt de zeer geringe omgevingsoverlast bij applicatie, een positieve 
bijdrage voor de keuze van dit materiaal.

Milieuvriendelijk
De verffolies van Foil-Coat® zijn minder belastend voor het milieu. Uitstoot van 
oplosmiddelen, chemisch afval van verfblikken, kwasten en verdunners zijn 
voorgoed verleden tijd. Het werken met Foil-Coat® is ook beter voor medewerkers: 
ze ademen geen oplosmiddelen in en er zijn geen schadelijke huidcontacten.
Ademhalingsbescherming is niet nodig en zowel gebruikers als bewoners hebben 
geen overlast tijdens het aanbrengen, want Foil-Coat® is direct droog.

Integrale onderhoudsaanpak
Een planmatige aanpak is belangrijk om het onderhoud resultaatgericht uit te 
voeren. De expertise van de verwerkende bedrijven gaat verder dan verf: 

beschadigingen; het zijn allemaal factoren die de uitstraling van uw onroerend 
goed verminderen. Foil-Coat® is weerbestendig en duurzaam, waardoor nauwe-
lijks veroudering optreedt. 
Bovendien kan het zowel op nieuwe als bestaande raamkozijnen worden ge-
bruikt. Foil-Coat® is uitermate geschikt voor gevelelementen met een eenvoudige 
detaillering. Voor volkern beplating, inerte panelen kunststof en aluminium raam-
kozijnen is Foil-Coat® een prima oplossing.

Montage
Foil-Coat® wordt eenvoudig aangebracht. Een professioneel montageteam staat 
volledig tot uw beschikking. Montage kan plaatsvinden op de fabriekslocaties 
of op de werklocaties, zowel op bestaande als nieuwe gevelelementen. Door de 
kenmerken van Foil-Coat® is snelle verwerking mogelijk, zodat overlast bij het 
aanbrengen en repareren van beschadigingen tot een minimum beperkt blijft.

Levensduur
Onder normale omstandigheden wordt een traditioneel verfsysteem elke vijf jaar 
uitgevoerd. Dit is behoorlijk arbeidsintensief. Met Foil-Coat® beperkt u niet alleen
het aantal werkgangen, maar ook uw kosten. Bij toepassing op kunststof en 
aluminium gevelelementen kunt u vijftien tot twintig procent besparen. 
Foil-Coat® garandeert voor een langere periode een betere kleurechtheid dan 
verf. Zo staat Foil-Coat® voor minimaal tien jaar stralend resultaat. Na deze 
periode kan een nieuwe laag Foil-Coat® over de bestaande verffolie worden 
aangebracht. Een (tussentijdse) kleurwijziging is op deze manier ook eenvoudig 
te realiseren.

de systeemhouders zorgen voor optimaal rendement binnen een integrale 
onderhoudsaanpak. Bij deze aanpak kijken zij naar het strategisch beleid en de 
beheersdoelen van de opdrachtgever. Maar ook de functionele eisen waaraan het 
onroerend goed moet voldoen.
De beeldverwachting, de onderhoudskosten – op korte en (middel)lange termijn 
– en de kwaliteit-prijsverwachting komen ruimschoots aan bod. Op basis van 
bovenstaande gegevens stellen zij meerjaren onderhoudsovereenkomsten op, 
passend in de fi losofi e van resultaatgericht onderhoud. Doel is de juiste onder-
houdsmomenten te kiezen, uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten.

Duidelijkheid
Foil-Coat® systeemhouders defi niëren nauwkeurig de uitvoering van het onder-
houd en de staat van de te onderhouden onderdelen. Metingen van omtrek-
speling, de staat van de beglazing, de verffi lmdikte en de hechting van de verf, 
dekking t.h.v. de randen en het glans-percentage van het systeem worden 
vastgelegd in NEN- en ISOnormen.
Naar aanleiding van deze inspectie-gegevens geven zij u een algemeen uitvoe-
ringsadvies, afhankelijk van de ondergrond. Foil-Coat® systeemhouders geven
u zo duidelijkheid over de te leveren onderhoudsprestatie.

Foil-Coat® verffolie de oplossing voor restyling en duurzaam onderhoud!
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