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 international de innovatieve renovatiecoating NITOCOAT.

MAVRO STAAT VOOR KWALITEIT
Bij MAVRO staat kwaliteit hoog in het vaandel. Een voorbeeld daarvan is de door MAVRO international
ontwikkelde innovatieve renovatiecoating NITOCOAT. Om de kwaliteit van dit hoogwaardige product
te waarborgen biedt MAVRO een NITOCOAT-opleiding en Preferred Applicators aan.

NITOCOAT ZORGT VOOR EEN
BLIJVENDE UITSTRALING

OPLEIDING
NITOCOAT is niet zomaar een product. Het heeft unieke eigenschappen die geen

“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

DE BESLISSER

eens een besparing op tussentijdse reiniging op en past daardoor perfect
in het MJOP.”

enkele andere renovatiecoating bezit. Door NITOCOAT op de juiste wijze toe te
passen, worden oppervlakken weer als nieuw en jarenlang hoogwaardig beschermd.
Om de unieke eigenschappen en kwaliteit van deze coating te waarborgen,
ontwikkelde MAVRO international samen met erkend opleidingsinstituut SVS een
NITOCOAT-opleiding, waarbij u ter afsluiting een erkend certificaat kunt behalen.
Werknemers kunnen zo optimaal met NITOCOAT (leren) werken waardoor de kwaliteit ervan gegarandeerd wordt. Daarnaast hebben applicateurs die in het bezit zijn
van het NITOCOAT opleidingscertificaat vaak voorkeur bij opdrachtgevers.

“Handig en snel”
“Eindelijk is er een renovatiecoating die ook toepasbaar is op ondergronden, zoals aluminium, Trespa® en kunststof. Deze ondergronden
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, spons en/of spuit breng

DE APPLICATEUR

je in één keer moeiteloos een dunne laag aan. Na 24 uur is die doorgehard met een prachtig resultaat.”

“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

PREFERRED APPLICATORS

af en toe een doekje overheen te halen, zonder speciale schoonmaakmiddelen te gebruiken.”

Naast de NITOCOAT-opleiding zijn in heel Nederland diverse Preferred Applicators
voor NITOCOAT actief met het duurzaam renoveren van panden en objecten. Dankzij

DE BEWONER

hun ervaring en knowhow is kwaliteit van NITOCOAT toepassingen gegarandeerd.
Daarnaast beschikken zij over professionele middelen ter toepassing van de coating en
beschikken uiteraard allen over een erkend certificaat van de NITOCOAT-opleiding.

www.mavro-int.com

NITOCOAT is één van de producten uit het totaalassortiment aan hoogwaardige oppervlaktebeschermingsproducten voor
niet-minerale ondergronden. De NITO beschermproducten verschillen onderling op basis van onder andere duurzaamheid,
kleurherstellend vermogen en de mate van bescherming van het oppervlak. Zo bieden wij u verschillende conserverende

MAVRO VOOR PROFESSIONELE
ONDERSTEUNING

coatings aan voor vrijwel ieder vraagstuk binnen niet zuigende ondergronden.

NITOCOAT
DÉ INNOVATIEVE RENOVATIE-COATING VOOR
ONDER ANDERE METAAL, KUNSTSTOF EN TRESPA

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.

onbehandeld
onbehandeld

onbehandeld

SEMI PERMANENT

PERMANENT

NITOWAX
•Duurzaamheid:
1-3 jaar
•Kleurherstellend vermogen: *
•USP:
Biologisch afbreekbaar
•Biedt bescherming tegen: Atmosferische vervuilingen,
vocht, oliën, oplosmiddelen 		
en vetten

NITOCOLOUR
•Duurzaamheid:
5-10 jaar
•Kleurherstellend vermogen: ***
•USP:
Verkrijgbaar in alle RAL-		
en NCS-kleuren
•Biedt bescherming tegen: Atmosferische vervuilingen,
vocht, oliën, oplosmiddelen,
vetten en graffiti

NITOCRYL
•Duurzaamheid:
3-6 jaar
•Kleurherstellend vermogen: ***
•USP:
Zeer gebruiksvriendelijk
•Biedt bescherming tegen: Atmosferische vervuilingen,
vocht, oliën, oplosmiddelen
en vetten

NITOCOAT
•Duurzaamheid:
5-10 jaar
•Kleurherstellend vermogen: ***
•USP:
1 component
•Biedt bescherming tegen: Atmosferische vervuilingen,
vocht, oliën, oplosmiddelen,
vetten en graffiti

MAVRO-PRODUCTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ:
behandeld

behandeld

EIGENSCHAPPEN:

TOEPASSINGEN:

VERWERKING:

• Unieke 1 componentige

Toepasbaar op alle niet zuigende

Eenvoudig aan te brengen

ondergronden zoals:

op een schone en droge

• Conserverend

• Garagedeuren

ondergrond met:

• Zeer hoge UV en chemische bestendigheid

• Gevelbeplatingsmaterialen zoals

• Microvezeldoek

behandeld

“easy to clean” glas coating

• Haalt verweerde en fletse coating en
verfsystemen op

trespa, plastica, RVS en aluminium

ONDERGROND ALS NIEUW EN VOOR JAREN BESCHERMD
KLEURHERSTELLEND EN -CONSERVEREND
EENVOUDIGE APPLICATIE

• Powerspons

• Kunststof kozijnen en deuren

• Glazenwassersinzetter

• Uitmuntende anti-graffiti eigenschappen

• Coating- en verfsystemen

• Spuittechniek (HVLP)

• 1 laag transparant

• Waterslagen

• Lange levensduur 5 -10 jaar

www.mavro-int.com
NITOCOAT IS ONDERDEEL VAN NITOSYSTEM | NITOCOAT IS PART OF NITOSYSTEM

