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Contact Details
Wat is spuitkurk?

Kort samengevat is spuitkurk een natuurlijke kurk, maar dan in
spuitvorm. Het gaat om een decoratieve beschermlaag voor
je gevel.
De samenstelling bestaat uit:
-Natuurlijke kurkkorrels

Voor bestelling en info
+31 618854294 / +31 653910405
info@ecobouwbenelux.nl
www.ecobouwbenelux.nl

-Acrylaatharsen op waterbasis
-Vegetale oliën
-Pigmenten

Spuitkurk hecht zich heel eenvoudig vast aan alle materialen
en is dus heel breed inzetbaar en het oogt nog eens mooi ook!

De lieveling van aannemers

In een zeer korte periode heeft spuitkurk zich ontpopt tot één
van de favoriete materialen van de aannemers.
Het product kan door middel van een spuitmachine vlot worden
aangebracht en hecht zich makkelijk aan alle materialen.
Spuitkurk kan ook relatief snel worden aangebracht en je spaart
er in vergelijking met de meer traditionele gevelsystemen heel
wat manuren mee uit.
In principe is spuitkurk ook volledig onderhoudsvrij.
Mocht er toch sprake zijn van opspattend vuil, dan kan je dit er
met een tuinslang afspuiten.

spuitkurk

ecork
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De 7 voordelen van spuitkurk
ISOLEREND:
Kurk heeft een zeer hoge isolatiewaarde. Ideaal in winter en
zomer en geloof ons, je merkt het op je energiefactuur.

WATERDICHT:
Kurk is van nature waterafstotend, zo kunnen er geen
vochtproblemen voorkomen.
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NATUURLIJK:
Met kurk handel je ook ecologisch verantwoord het gaat hier
immers om een 100% natuurlijk product.

schimmelvorming

ELASTISCH:
Door de hoge elasticiteit is kurk in staat mee te bewegen met
de ondergrond, zo krijg je geen barsten.

BRANDWEREND:
De brandwerende functie zorgt ervoor dat spuitkurk een
veilige oplossing is.

ADEMEND:
Aangezien kurk bestaat uit ademend materiaal,
is het de ideale oplossing voor elke gevel.

MOOI:
Uitteraard gaat het hier om een subjectief decoratief
gegeven,maar door de veelzijdigheid van kurk kan je er alle
kanten mee uit.

Beschikbaar in 400 kleuren

