
Geniaal eenvoudig 
  – eenvoudig geniaal!

KefaAkustik
Geluiddempende condenswerende coating

Met zekerheid droog achter de oren

Microporiën in combinatie met „zware“ deeltjes zorgen voor geluiddempende en vochtregulerende eigenschappen. 

Binnentoepassing in een sporthal

Absorbeert geluid en verhindert afdruipend water

De microporiënstructuur van KefaAkustik zorgt voor droge, 

afdruipvrije oppervlakken en beschermt zo voor schade door 

verwering, roest en schimmel. Bovendien reduceren minerale 

vulstoffen doelgericht de materiaaleigen trillingen en daardoor 

de geluidsontwikkeling, zonder de constructie met veel ge-

wicht extra te belasten. 

Vermindering van nagalm met KefaAkustik Verwerking met airless toestel

Gebruik: KefaAkustik bestaat als gebruiksklaar product in indus-

trie- en airless-kwaliteit. De coating is geschikt voor zowel ver-

zinkte staalplaat, aluminium, zink-aluminiumlegeringen, roestvast 

staal als voor oppervlakken met of zonder corrosiebescherming. 

Eigenschappen: Geluiddempende bescherming tegen con-

denswater en gevolgschade, thermisch isolerend, vrij van uit-

stoot, temperatuursbestendig, brandveilig 

Problemen met lawaai en afdruipend water? KefaAkustik is de perfecte gecombineerde bescherming tegen ongewenst 
condenswater en geluidsoverlast door metalen bouwelementen zoals trapeziumplaten, overdekkingen en luchtkana-
len. Gebouwen, goederen en gehoor blijven jarenlang beschermd – effectief, milieuvriendelijk en geniaal eenvoudig. 

(A) (B)
Schwingungsverlustfaktor 0 ,02 0,12
Schallabsorption je Frequenz 0,5–1,5 % 20–30 %

(A)(B)

Dauer des Nachschalls
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Productoverzicht

SB solutions BVBA

Drie Sleutelsstraat 74 | B-9300 Aalst | Belgium
+32(0)53 41 70 13 | info@sbsolutions.eu | www.sbsolutions.eu

Uw KefaAkustik partner:

KefaRid
Fysische schimmelwering
Beschermings- en sanerings-
coating tegen schimmels en 
bacteriën voor binnentoepas-
singen. De sterk vergrote op-
pervlakte verdeelt condens-
vocht en geeft het snel terug 
af aan de omgevende lucht. 
Daarbij zorgt KefaRid voor 
Hygiënische oppervlakken en 
een beter binnenklimaat. Or-
ganismen krijgen geen kans, 
want KefaRid is fysica die al-
tijd werkt! 

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.


