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NYT TAGMALINGSSYSTEM REDUCERER
CO2-UDLEDNING
OG SPARER
ENERGI-KRONER
Tænk ClimateCooler, når du energioptimerer
eller renoverer dine bygninger.
Det betaler sig.

Iso Paint Nordic præsenterer
ClimateCooler ...

NYT TAGM
SYSTEM R
CO2-UDLE
OG SPARE
ENERGI-K

Tænk ClimateCooler, når du energioptime
eller renoverer dine bygninger.

s-2 Fakta og fordele

GØR DIG
SELV OG MILJØET
EN TJENESTE

Global opvarmning er et hedt emne. Der kæmpes benhårdt for at skabe
verdensomspændende miljøaftaler, og lovgivninger strammes løbende.
Verden har fået øjnene op for, at den ikke kan lukke øjnene længere. Det
er nu, der skal handles.
Den amerikanske energiminister og nobelprismodtager, Steven Chu,
har identificeret bygningers solrefleksion som et nøgle-indsatsområde
i kampen mod global opvarmning. For selvom der i dag bygges energineutrale huse, står den eksisterende bygningsmasse stadig for 40 % af
verdens samlede CO2-udslip.
Iso Paint Nordic har udviklet ClimateCooler, et intelligent tagmalingssystem, der reflekterer solstråler tilbage til verdensrummet. Det giver
en besparelse på brugen af aircondition til gavn for miljø, indeklima og
el-regningen.

Langsigtet
løsning,
hurtig gevinst
Kolde facts
ClimateCooler kan reducere
temperaturen på et gennemsnitligt
europæisk tag med op til 20 grader,
hvilket giver en mærkbar lavere
temperatur i tag nære rum.

Mange energirigtige løsninger tager år, før
de for alvor begynder at give afkast, men
ClimateCooler giver en gevinst omgående.
Investeringen er begrænset – både
økonomisk og tidsmæssigt, – hvilket
betyder, at de energibesparende
egenskaber hurtigt bliver omsat
til reelle besparelser.
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Sådan virker ClimateCooler
ClimateCooler forbedrer bygningers evne til at reflektere solens stråler. Den tekniske måleenhed for
denne egenskab hedder TSR – Total Solar Reflectance. Jo højere TSR, jo lavere ukontrolleret opvarmning
af bygningen. Den høje TSR-værdi i ClimateCooler skyldes specielle UV-pigmenter, der sikrer, at færre
solstråler trænger igennem taget. Climate Cooler reflekterer op til 80% af solens IR og UV stråler, hvor en
standardmaling blot reflekterer 3%. Den præcise refleksion afhænger af farvepigmenter og tagtype.

ClimateCooler påføres en ren og tør overflade. Produktet har god sammenflydnings- og dækkeevne, er UV-stabiliseret, selvrensende, vandafvisende,
åndbar og har varme- og solreflekterende pigmenter.

ClimateCooler er en ”cool paint” forsynet med teknologi, der skaber en forbedret overflade med evne til at reflektere op til 80% af solens stråler. Samtidig
med at tagets kvalitet, levetid og funktionalitet forbedres væsentligt.

CO2

ClimateCooler har dokumenteret effekt i samarbejde med Dansk teknologisk
institut. Dermed kan ClimateCooler medvirke til et bedre klima. Samtidig kan
du opnå en økonomisk besparelse ved at nedkølingen af bygningen reduceres
betydeligt.
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s-5 Test og analyse

RESULTATER,
DU KAN MÅLE OG
MÆRKE
Effekten af ClimateCooler er veldokumenteret. Både vores egne grundige tests
og flere uafhængige analyser viser tydeligt de klimaforbedrende egenskaber.
Vi er dog ikke typen, der hviler på laurbærene. Vores produkter er under løbende
udvikling og test i samarbejde med Europas førende laboratorier.

Lavere overfladetemperatur
En termograferings-analyse foretaget af Dansk Bygningstermografi konkluderer, at ClimateCooler
tydeligt og målbart nedsætter temperaturen på behandlede tagoverflader. På en dag med 24 graders
varme målte man en 14-15 graders lavere temperatur på overflader, der var malet med ClimateCooler
end på de omgivende områder. Det stemmer overens med resultaterne fra vores egne laboratorieforsøg.

Højere reflekteringsniveau
har målt TSR-værdien (Total Solar Reflectans) for ClimateCooler. Konklusionen
er klar og tydelig: En ClimateCooler behandlet overflade vil reflektere op til 30% mere varme stråling end
standardmaling, og otte gange mere end en almindelig sort tagflade, hvilket fører til betydeligt lavere
temperaturer i tag nære rum.

Kolde facts
ClimateCoolerindeholder den
nyeste generation af specielle isolerende
keramiske elementer. En teknologi, som
også anvendes i rumfartsindustrien til
at skabe varmefaste og isolerende
belægninger på rumfartøjer.
Resultatet er 30% lavere
temperatur på overfladen.

s-6 Produkt og anvendelse

CLIMATECOOLER
PASSER OGSÅ
TIL DIT TAG
ClimateCooler findes i to serier – Uni og Flex. Begge har samme høje TSR-værdi
og dermed de samme fordele i forhold til isolering og reflektering af solens stråler.
Forskellen ligger i anvendelsesområderne.
Uni-serien passer til de fleste almindelige tage, såsom betontagsten, tegl og fibercement, mens Flex-serien er velegnet til meget nedbrudte tage og tage med udfordrende beklædninger, som f.eks. bitumen-tagpap. Det skyldes, at Flex-produkterne
har en højere elasticitet specielt udviklet til vanskelige underlag.
Vi er naturligvis altid klar til at vejlede dig i valg af produktserie og anvendelse,
så du er sikret et optimalt resultat.

Farver
Både Flex og Uni-serien fås i offwhite,
lysegrå, alugrå, antrazitgrå mørk, sort,
teglrød, rødbrun og mørkebrun.
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Kolde facts

En lille,
nem og hurtig
entreprise:

Hotel Clarion i København er det første
danske hotel, der har behandlet sit tag
med ClimateCooler. Resultatet: En årlig besparelse på 40-50.000 kwh, hvilket, udover
den økonomiske besparelse,
betyder en væsentlig reducering i
CO2-udledningen på 27 ton.
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1
Taget renses grundigt for
smuds og alger med special
højtryksudstyr og behandles
med Iso A-Clean for at fjerne
de sidste belægninger.

Taget primes for optimal
vedhæftning. Brug Uni eller
Flex-serien alt efter din
tagtype.

Fordele
Lavere overfladetemperatur på taget og lavere
temperatur i tag nære rum
Bedre indeklima
Lavere energiforbrug til afkøling af huse
Mindre CO2 udledning
Selvrensende effekt via nanosilaner i overfladen
Fleksibilitet på op til 400% ovenpå vanskelige overflader

3

Efter tørring påføres 1 lag TopCoat. Brug Uni eller Flex-serien
alt efter din tagtype.

Certified
How we meet and exceed norms

Adhesive strength in accordance with
DIN EN ISO 4624

very good

Elongation at tear / Tensile strength
%
highly elastic, up to 400
in accordance with DIN 53 504
Water vapour permeability in accordance with
DIN EN ISO 7783-2

very good

Water permeability in accordance with DIN EN
ISO 1062-3

good

Short and outdoor weathering exposure
in accordance with DIN EN ISO 4892-3, DIN 53
166 and DIN EN ISO 2810 – No change in durability and negligible changes in shine and colour.
Resistance against flying embers, sparks and
radiating heat in accordance DIN 4102 Part 7

very good

Ok

God vedhæftningsevne

Continuous testing and development
ClimateCooler meets and exceeds norms for protection
against UV radiation, pollution and temperature deviation
on the roof.

Forlænger tagets levetid i mange år

Iso Paint Nordic will continuously test and develop ClimateCooler and the rest of our coating solutions in close coorporation with leading laboratories in Europe.

Kort om os

WULFF TAGMALING
MALING & ALGEBEHANDLING

ISO Paint Nordic A/S har mere end
40 års erfaring og er specialister
inden for produktion og udvikling af
tagmaling, facademaling og imprægneringer.
Helt fra begyndelsen har det været
vores forretningsstrategi
kontinuerligt at højne branchens
kvalitetsstandarder, ikke mindst inden
for klimaområdet – og det lang tid før
klimadebatten for alvor kom
på dagsordenen.
Vores produktudvikling er forsknings- baseret og anvender den nyeste
teknologi på området - men altid med
en udtalt respekt for klima og miljø.
Vi er derfor certificerede efter det
godkendte kvalitets- og miljøstyringssystem ISO 9001 - 14001.
Det sikrer unikke og bæredygtige
løsninger til gavn for vores kunder
og til gavn for vores omverden.
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Kolde facts
Iso Paint ClimateCooler A/S
Tværvej 8,
6640 Lunderskov
Sellerupvej
46
Danmark

WULFF TAGMALING

7080 Børkop
Mobil:
2067
Tlf. +45
76 5706
33 31 14
Fax +45 76 33 31 15
kontakt@wulfftagmaling.dk
www.wulfftagmaling.dk
mail@isopaint.com
www.isopaint.com
www.climatecooler.dk

Vi har indledt et samarbejde med
WWF Verdensnaturfonden i bestræbelserne på at skabe et bedre klima.

for a living planet 

