
AFPARELENDE GEVELVERF
PEARLCOAT

Creëer een nieuwe wereld.

Onderhoudsvriendelijke, 
afparelende gevelverf

De eigenschappen van Strikolith Pearlcoat zijn het beste te vergelijken met de huid van het 
menselijk lichaam; beschermend, dampopen en sterk afparelend. Deze verf heeft alle natuurlijke 
eigenschappen van een minerale verf, zeer dampopen en algwerend, maar daarnaast een 
zelfreinigend karakter, dat de ontwikkelaars van deze verf “het Strikoxan-effect” noemen.
Door de samenstelling krijgen vuildeeltjes en waterdruppels nauwelijks kans om zich aan 
het oppervlak te hechten. De vuildeeltjes worden juist met regenwater afgevoerd, wat de 
onderhoudscyclus van de gevel sterk verlengd.

Voordelen op een rij:
• Buitengewoon vuilafstotend 
• Zeer dampopen
• Alg- en schimmelwerend
• Zelfreinigend
• Onderhoudsbesparend



Het Strikolith Pearlcoat verfsysteem is toepasbaar op oude en nieuwe steenachtige en gepleisterde 
ondergronden. Dergelijke verfsystemen worden bij voorkeur ook toegepast ter voorkoming van 
versneld onderhoud. Bijvoorbeeld in een vuilgevoelige omgeving of als een preventieve nabehandeling 
bij nieuw aangebrachte gevelisolatie op basis van kunsthars- gebonden- of siliconenharsgebonden 
sierpleisters.
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Het Strikoxan effect
De technologie achter de Strikolith Pearlcoat is 
ontstaan uit analyse en verbetering van bestaande 
siliconenverf systemen. Kenmerkend is dat de 
basis wordt gevormd door de samenstelling van het 
Strikoxan bindmiddel. Dit bindmiddel veroorzaakt 
op de gevel een nieuwe microstructuur met een 
oppervlaktespanning waardoor waterdruppels 
samentrekken.
Het geveloppervlak wordt met de Strikolith 
Pearlcoat superhydrofoob. Bij regen rollen de 
waterdruppels afparelend en hechtend aan de 
verontreinigingen en vuildeeltjes van de gevel. 
De gevels blijven dankzij de toepassing van 
Strikolith Pearlcoat langer schoon en duurzaam 
droog.

Door het Strikoxan-

effect hecht vuil zich 

aan de waterdruppel.

Bij traditionele 

muurverven bestaat het 

afparelende effect niet 

of onvoldoende.

Eigenschappen
• Uitstekend hechting op vrijwel alle minerale ondergronden.
• Hydrofoberende en afparelende karakteristieken. 
• Zelfreinigend en onderhoudsarm. 
• Beter bestand tegen aanhechting van micro-organismen. 
• Bestand tegen een hoge industriële belasting. 
• In hoge mate waterdampdoorlaatbaar. 
• Slagregendicht en weersbestendig.


