
Geniaal eenvoudig 
  – eenvoudig geniaal!

KefaTherm Exterieur
Permanente make-up voor gevels

KefaTherm exterieur - Gevelbescherming tegen algen en mossen

De microporiëncoating verhindert condensvorming en beschermt daardoor tegen algen en mossen

Testoppervlak met KefaTherm -gevelpleister op isolatie.

Meer dan een gevelverf 

De bijzonder microporiënstructuur van KefaTherm Exterieur 

regelt de vochtigheid en beschermt daardoor niet alleen te-

gen algen- en mosvorming, ze verhindert ook schade zoals 

afbladderende verf, vorstschade en accumulatie van water. 

Bovendien bezit KefaTherm Exterieur thermisch isolerende 

eigenschappen en houdt KefaTherm gevels langdurig zuiver.  

Gebouw voor de sanering Gebouw jaren na de sanering.

Vuil, algen en verwering van gevels? Niet met KefaTherm Exterieur. De unieke coating laat buitenwanden ademen en 
beschermt perfect zowel tegen mos- en algenvorming als condenswaterschade. Duurzaam, zonder chemische gifstof-
fen en geniaal eenvoudig. Want KefaTherm Exterieur is fysica, die werkt.

Gebruik: KefaTherm Exterieur is een gebruiksklaar product 

voor het coaten van alle draagkrachtige ondergronden inclu-

sief oude gevelpleisters en kunststofpleisters. De standaard-

kleur is wit. KefaTherm Exterieur kan bijgekleurd worden. 

Eigenschappen: Zelfreinigend effect bij regen, bescherming 

tegen condenswater- en verweringsschade, vrij van uitstoot, 

thermisch isolerend, weersbestendig, enz.
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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 KefaTherm Exterieur 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! 

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
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.


