
TEDAC® Coating 
bespaart kosten, 
beschermt en 
geeft glans en kleur



 

TEDAC® Coating is een innovatieve, kostenbesparende 
en langdurig beschermende coating die de kleur 
en glans terugbrengt van verweerde en verkrijte 
oppervlakken en objecten. TEDAC® Coating brengt 
oude materialen terug in de originele staat en 
maakt vervanging in veel gevallen overbodig. Ook 
biedt het uitstekende bescherming  tegen onder 
andere UV-straling en vuil op nieuwe materialen. 
Materialen gaan dus ook langer mee.

Weersinvloeden en vervuiling werken verkleuring, 
verkrijting en corrosie in de hand. Deze gevolgen 
versnellen het verouderingsproces van materialen, 
waardoor het oppervlak zijn uitstraling verliest. 
Reiniging, normaal schilderwerk of stralen zijn 
meestal maar tijdelijke oplossingen. Vervanging is 
kostbaar en weinig duurzaam.

Daarom is er nu TEDAC® Coating. Een langdurige en 
effectieve beschermer tegen verlies van uitstraling 
van uw materiaal.

Originele kleuren komen 
weer terug dankzij 
TEDAC® Coating  

TEDAC® Coating bespaart kosten, 
beschermt en geeft glans en kleur

TEDAC® COATING:

•	 	IS	BESTAND	TEGEN	GrAffITI,	UV-STrALING,	

CHEMICALIËN	EN	VELE	ANDErE	STOffEN

•	 	SCHEUrT,	BArST	Of	SCHILfErT	NIET	BIJ	

TEMPErATUUrSCHOMMELINGEN

•	 IS	IN	ELKE	GEWENSTE	GLANSGrAAD	BESCHIKBAAr

•	 	GEEfT	EEN	GLAD	OPPErVLAK	WAArDOOr	

AANHECHTING	VAN	VUIL,	STOf,	SCHIMMELS	EN	

ALGEN	TOT	EEN	MINIMUM	WOrDT	BEPErKT

•	 	IS	EENVOUDIG	TE	rEINIGEN	MET	WATEr	EN	

UNIVErSELE	BIOLOGISCH	AfBrEEKBArE	

rEINIGINGSMIDDELEN

•	 HEEfT	EEN	UITZONDErLIJK	HOGE	KrASVASTHEID

•		 	KAN	ZONDEr	SCHUrEN	EN	GrONDEN	VErWErKT 

WOrDEN	EN	BESPAArT	DUS	TIJD	EN	ArBEIDSKOSTEN

vOOr nA
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Aanhechting van vuil
krijgt nauwelijks kans 
dankzij TEDAC® Coating

TEDAC® Coating zorgt voor langdurig behoud van 
kleur en glans. Maar TEDAC®  Coating kan ook  
worden toegepast om het materiaal onderhouds-
vriendelijker te maken. Vuil hecht immers nauwelijks 
meer aan en graffiti kan gemakkelijk verwijderd 
worden. Verder wordt de coating veelvuldig 
en zeer succesvol toegepast bij herstel en 
langdurige bescherming van bijvoorbeeld kozijnen 
en beplating van gebouwen, nieuw straat - 
meubilair, nieuwe glijbanen en stadion stoelen.

TEDAC® Coating kent een bijzondere formule. Deze 
is pas na jarenlang laboratorium- en veldonderzoek 
en via een zorgvuldig en uitgekiend fabricageprocedé 
tot stand gekomen. 

TEDAC® Coating kent vele toepassingen

•	 GELAKTE	EN	ONGELAKTE	METALEN	EN	

METAALHOUDENDE	VErVEN

•	 GEPOEDErCOATE	OPPErVLAKKEN	

•	 VELE	KUNSTSTOffEN		(O.A.	SPEELTOESTELLEN,	

STADIONSTOELEN	EN	ANDEr	MEUBILAIr)

•	 KOZIJNEN,	GEVELBEPLATING	EN	OVErHEADDEUrEN	

IN ONROEREND GOED

•	 rIJDEND	EN	VArEND	MATErIEEL

vOOr nA
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Onderhoudskosten 
worden sterk gereduceerd 
dankzij TEDAC® Coating

Het TEDAC® assortiment bestaat uit zorgvuldig op 
elkaar afgestemde componenten, waarmee een 
maximaal resultaat kan worden bereikt. 

•	 TEDAC® Coating Glans
•	 TEDAC® Coating Mat
•	 TEDAC® Verharder
•	 TEDAC® Verdunner
•	 TEDAC® Reiniger
•	 TEDAC® Ontvetter

Door het mengen van TEDAC® Coating Glans en TEDAC® 
Coating Mat in vastgelegde verhoudingen kunnen 
verschillende glansgraden worden verkregen. 

De verwerking van TEDAC® Coating vraagt om 
specifieke kennis.

Het is belangrijk dat de verwerking van TEDAC® 
Coating wordt uitgevoerd door een professioneel, 
liefst TEDAC® gecertificeerd, bedrijf. Gecertificeerde 
bedrijven hebben ruime ervaring met het verwerken 
van TEDAC® Coating. Werken met TEDAC® Coating 
vraagt nou eenmaal om specifieke kennis en  
aandacht.	 Bij	 elk	 gecertificeerd	 bedrijf	 staan 
kwaliteit en klantgerichtheid voorop. U kunt er dus 
op rekenen dat zij altijd het beste resultaat voor u 
realiseren. Dat geeft vertrouwen en zekerheid!

De collectie van TEDAC® Coating 
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Al onze producten zijn rechtstreeks bij ons 
verkrijgbaar. Wij kunnen u het professionele 
verwerkingsadvies geven, zodat u optimaal kunt 
profiteren van de unieke eigenschappen van 
TEDAC® Coating. Ook brengen wij u graag in contact 
met onze gecertificeerde verwerkers.

Daarnaast zijn er enkele grossiers in Nederland  
die net als wij de voordelen en toepassingsmogelijk-
heden van TEDAC® Coating inzien en onze coating 
om die reden aan hun productassortiment hebben 
toegevoegd. Ook zij kunnen u uitstekend adviseren. 

Bezoek	 onze	 website	 www.tedaccoating.nl,  
bel (072)	 572	 35	 06 of stuur een e-mail naar  
info@tedaccoating.nl voor meer informatie.  
Wij kijken er naar uit ook u te verbazen met de  
unieke eigenschappen van TEDAC® Coating.


