
Geniaal eenvoudig 
  – eenvoudig geniaal!

Fysische schimmelwering

KefaRid – Fysische schimmelwering 

High Tech microporiënoppervlak van KefaRid

KefaRid weert schimmels op duurzame wijze

Jarenlang beschermde gebouwen

KefaRid verhelpt en beschermt tegen schimmels en bacte-

riën op alle ondergronden binnenin gebouwen. De micropo-

riënstructuur regelt de vochtigheid en verhindert dat de muren 

vocht opslaan. Het milieuvriendelijke KefaRid zorgt voor hy-

giënische, onberispelijke oppervlakken, verbetert de energie-

balans en houdt wanden en plafonds langer proper. 

Vochttransport en dampdrukverschil  KefaRid kan bijgekleurd worden

In woonruimtes, kelders, opslag- en productiehallen is schimmel een ernstig probleem. KefaRid biedt de oplossing: een 
unieke beschermings- en renovatiecoating tegen schimmels en bacteriën, die met zekerheid werkt. Duurzaam, milieu-
vriendelijk en geniaal eenvoudig. KefaRid is Fysica, die werkt.

Gebruik: KefaRid is gebruiksklaar en laat zich verwerken als 

een verf, machinaal met airless of met borstel/rol. De stan-

daardkleur is wit. KefaRid kan echter met wateroplosbare dis-

persiekleurstoffen bijgekleurd worden. 

Toepassingsmogelijkheden: Immobiliën, ziekenhuizen, 

brouwerijen, voedingsindustrie, kwekerijen, opslagruimtes, 

scheepvaart, archieven, bibliotheken, enz.

KefaRid
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Uw KefaRid partner:

KefaAkustik
Anti-dreunlaag voor meer rust
KefaAkustik is de perfecte gecom-
bineerde bescherming tegen on-
gewenst condenswater en geluid- 
soverlast door metalen bouwele-
menten zoals trapeziumpanelen, 
dakplaten en luchtkanalen. Micro-
poriën en minerale deeltjes houden 
oppervlakken droog en reduceren 
in belangrijke mate de geluidspro-
ductie. Met een minimum aan toe-
gevoegd gewicht biedt KefaAkustik 
maximale bescherming voor ge-
bouwen, goederen en gehoor. 

KefaTherm Exterieur 
Permanente Make-up voor 
gevels
Vuil, algen, vorstschade en ver-
wering van gevels? Niet met 
KefaTherm Exterieur. De unieke 
microporeuze structuur van de 
coating regelt regen- en condens-
water en beschermt daardoor 
optimaal tegen mossen en algen, 
maar ook tegen vochtschade en 
vervuiling.  Duurzaam, zonder 
chemische gifstoffen en geniaal 
eenvoudig. KefaTherm Exterieur 
is fysica, die werkt.  

KefaTherm
Perfecte condensbescherming
Kefatherm is een perfecte be-
scherming tegen afdruipend con-
denswater en dito gevolgschade 
zoals verwering, rot en corrosie. 
En dit op alle ondergronden, in 
de privé- en industriesector. De 
unieke microporiënstructuur be-
vordert de verdamping en zorgt 
voor droge en druipvrije opper-
vlakken. Goederen, gebouwen 
en inboedel blijven langdurig be-
schermd, en onderhoudskosten 
zullen merkelijk dalen. 

Drainputz 
De multifunctionele pleister
Drainputz zorgt, in zowel bin-
nen- als buitentoepassingen, 
voor een uitdrogende, isoleren-
de en brandwerende pleister-
laag. Keuken, kelder of gevel, 
voor binnenisolatie of bij sane-
ring, de microporiënstructuur 
van Drainputz regelt de vocht-
huishouding in het metselwerk 
en verhindert daardoor schim-
melvorming, mosvorming, zout- 
uitbloeiingen enz. Een eenvou-
dige en duurzame oplossing.




