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SFEROLIT — is een vloeibare keramische coating met thermische isolatie en 
waterdichtheid. Microkeramische vulstof, geïntegreerd in een mengsel van 
acrylcopolymeren. Het wordt gebruikt als schimmelwerende, corrosiewer-
ende, thermische isolatiecoating voor buitenmuren, verwarming, riolering en 
watervoorziening, raamkozijnen, stortbakken en containers. De isolerende 
eigenschappen van dit materiaal zijn gebaseerd op het vermogen van het 
vacuüm om de gewenste temperatuur te behouden, waardoor het binnen-
dringen van gekoelde of verwarmde luchtdeeltjes van buitenaf wordt 
beperkt. De basis van SFEROLIT zijn miljoenen vacuüm lege deeltjes die, 
wanneer ze worden aangebracht en gedroogd, een dicht membraan vormen. 
Deeltjesdiameter van 20 tot 120 micron

CERTIFICERING
NORMEN EN STANDAARDEN
Het gebruik van thermische isolatieverf in de industrie:

bouwindustrie - thermische modernisering van industriële instal-
laties (daken, gevels, vloeren, muren binnen, vaste en verplaats-
bare staalconstructies, containers)

energie industrie - isolatie van pijpleidingen, technische infra-
structuur van productie-installaties, ventilatiekanalen, apparaten, 
schoorstenen, koelcellen, diepvriezers, silo's, containers;

zware industrie - productielijnen, ovens, matrijzen, schoorstenen, con-
tainers, bovenloopkranen, machines, voertuigcarrosserieën, inclusief 
onderdelen van spoor- en militair transport en scheepsrompen;

voedingsindustrie - productielijnen, machines, apparaten, koelers, 
silo's, containers, ventilatiekanalen.
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WAT IS SFEROLIT?

NANOTECHNOLOGIE
THERMISCHE ISOLATIE VOOR HET SCHILDEREN

IN INDUSTRIE



TECHNOLOGISCHE PARTNER
Het bedrijf GRACO biedt onze klanten technologisch advies bij de selec-
tie van SFEROLIT-verfapparatuur, evenals uitgebreid onderhoud van ap-
paratuur in heel Europa. Wij bieden een netwerk van GRACO-locaties en 
wij rijden ook naar de klant toe. 
Hoge kwaliteitsgarantie!

PRODUCT GECERTIFICEERD DOOR EUROPESE INSTITUTEN.

EIGENSCHAPPEN
IN BOUW, INDUSTRIE, LANDBOUW, TRANSPORT
SSferolit heeft een hoog akoestisch isolerend effect dat helpt bij het verminderen van geluid 
en trillingen die onvermijdelijk zijn tijdens de productie. Hoge hechting op bijna alle materi-
alen die bij de productie worden gebruikt, flexibiliteit en gebruiksgemak. Hoge thermische 
isolatie. Sferolit vermindert warmteverlies tot wel 40%. Voor de industrie is het een belangri-
jke indicator omdat het een werking heeft van -50 ° C tot + 150 ° C, brandwerendheid en het 
vermogen om statische en dynamische belastingen te weerstaan. Bovendien is Sferolit 
volledig niet giftig en onschadelijk, dus het kan worden gebruikt als thermische isolatie in 
voedsel- of farmaceutische fabrieken. Zeer duurzaam: minimaal 15 jaar bescherming, 
waardoor het gebruik in industriële installaties economisch rendabel is.

REFLECTEERT MEER DAN 85% VAN DE INFRAROODSTRALING.

VLOEIBARE THERMISCHE ISOLATIE:
- verhoogt de energie-efficiëntie van de onderneming,
- verhoogt de efficiëntie van machines en apparaten,
- verhoogt de geluidsisolatie,
- optimaliseert de energieverbruikskosten,
- verhoogt de arbeidsveiligheid (lager risico van brandwonden, elektrische schokken)
- - vermindert de effecten van condensatie.

VERHOOGDE
ENERGIE-
EFFICIËNTIE

WERKEN VAN SFEROLIT
REVOLUTIONAIRE NANOTECHNOLOGIE IN
WARMTE-ENERGIEBESPARING EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN

EIGENSCHAPPEN VAN  HET NANOPREPARAAT
De energiebesparende eigenschappen van SFEROLIT worden bepaald door het 
vermogen om straling te reflecteren. Dit middel verstrooit tot 85% van het zonlicht 
en meer dan 90% van de infraroodstraling.

EneEnergiebesparing wordt mogelijk dankzij endotherme processen in het mem-
braan. Het oppervlak van de lege deeltjes wordt tijdens het droogproces groter en 
de resulterende blaren reflecteren tot 25% van de warmte in de omgekeerde richt-
ing als gevolg van het filteren van de warmtestroom in het infraroodspectrum. 
Daarom zal een kamer, geïsoleerd met SFEROLIT, warm zijn in de winter en be-
hoorlijk koel in de zomer. Dankzij de eigenschappen die de zonnestralen re-
flecteren, is dit middel langdurig. SFEROLIT ondergaat geen mechanische verand
eringen, er ontstaan geen openingen in het oppervlak, de afdekking vervaagt niet 
onder invloed van licht.

De energiebesparende coating Sferolit bestaat uit een speciaal bindmiddel op wa-
terbasis met daarin miljoenen vacuüm lege keramische deeltjes (blaren) met een 
diameter van 20-120 micron.

Na droging wordt de Sferolit-laag door polymerisatie een duurzame, elastische, vochton-
doorlatende structuur met een dikte van 1 tot 3 mm (membraan). De specifieke eigen-
schappen van dit membraan zorgen voor energie-efficiëntie. Energiebesparingen op het 
verwarmen en koelen van het gebouw worden bereikt door het vergroten van het opperv-
lak en door endotherme processen in het thermokeramische membraan.

Een 3 mm dikke laag van de Sferolit coating zorgt voor dezelfde isolerende eigen-
schappen als ca. 60 mm minerale wol of polystyreen. Biedt constante toegang tot in-
spectie van het geïsoleerde oppervlak zonder de noodzaak om de productiecyclus te 
stoppen, stilstand in verband met reparatie en storingen in de werking van productieap-
paratuu

Vloeibare thermische isolatie als resultaat van polymerisatie wordt een duurzame bedekking, waardoor het 
warmteverlies tot 40% wordt verminderd, het laat geen water door en laat het oppervlak tegelijkertijd vrij 
ademen. Dampdoorlaatbaarheid, waardoor er een intensieve luchtuitwisseling is, bespaart bovendien 7-9% 
warmte en beschermt tegen de ontwikkeling van schimmels, gietvorm, corrosie en andere negatieve effecten 
van de omgeving. Het materiaal kan uitbreiden met een kwart zonder de hechting aan het oppervlak te ver-
storen. Een vierkante meter van de coating is bestand tegen maximaal 380 ml water per uur en droogt vrij snel 
nana regen. Daarom wordt SFEROLIT gebruikt als afwerkingsmiddel voor het isoleren van wanden, plafonds, 
vloeren, daken, bouwinfrastructuur, maar ook massa's en apparaten.


