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Orange Nanotech

Orange Nanotech biedt oplossingen die:

• de levensduur van kapitaalgoederen verlengen 

• het gebruik van grondstoffen verlagen 

Dit doen we om onze klanten te helpen:

• geld te besparen 

• het milieu te ontzien

Orange Nanotech verkoopt:

• Orange Nano Guardon®: Coatings op basis van nanotechnologie

• Orange Nano Cleanon®: Reinigingsmiddelen



Wat is “Nano”?

Betekent dwerg, het wordt gebruikt als orde van grootte: 

• “miljardste van iets” 

• 1 nanometer /1 meter = voetbal / aarde

• Een haar is 80.000 nanometer dik

“Nanotechnologie” is het bewerken en toepassen van 
materialen ter grootte van 1 tot 100 nanometer.

Dit is op moleculair niveau.



Wat is een Nanocoating?

Een Nano Coating wordt gebruikt om een oppervlak te beschermen voor 

invloeden van buitenaf.

We veranderen hierbij in de meeste gevallen de oppervlakte energie van een 

object:
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het oppervlak te reinigen



De voornaamste stoffen in onze coatings

De Orange Nanotech coatings bevatten Siliciumdioxide en / of Titaandioxide.
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Orange Nano Guardon® functionele groepen

HydroProtect

AntiCorrosion Reinforced Concrete

Reinforce

StayClean+Protect

Restore+Protect

SelfClean

SelfClean AirQuality Interior

SelfClean AirQuality Exterior

SelfClean Hygiene

SelfClean Solar

AntiGraffiti

AntiCorrosion Metal

ElectroProtect



Guardon® HydroProtect verhindert wateropname door bouwmaterialen en 

voorkomt daarmee schade en dure reparaties 

HydroProtect



Guardon® AntiCorrosion Reinforced Concrete producten kunnen betonrot 

voorkomen en reeds ingezette corrosie met meer dan 10 jaar stoppen. 

AntiCorrosion

Reinforced Concrete



Guardon® Reinforce stopt de leeftijdsgebonden achteruitgang door verwering van 

minerale bouwmaterialen. Het verlengt de levensduur van het behandelde object 

zonder dat het afbreuk doet aan het originele historische uiterlijk er van.

Reinforce



Guardon® StayClean+Protect producten verminderen de tijd, inspanning en 

materiaalverbruik van schoonmaak en onderhoud zonder dat dit ten koste gaat 

van de uitstraling en hygiëne van het behandelde object. 

StayClean+Protect



Guardon® Restore+Protect brengt aangetaste oppervlakken in één handeling qua 

uiterlijk in de oorspronkelijke staat terug brengt. Het behandelde oppervlak blijft 

jarenlang mooi en wordt waterafstotend en easy to clean. 

Restore+Protect



Guardon® SelfClean producten vormen een eenvoudige, veilige en kosten-

bewuste oplossing voor het schoon houden van moeilijk bereikbare objecten. Een 

met Guardon® SelfClean behandeld oppervlak wordt praktisch zelfreinigend.

SelfClean



Guardon® SelfClean AirQuality Interior producten vormen een eenvoudige, veilige 

en kostenbewuste oplossing om luchtvervuiling binnenshuis af te breken en 

hierdoor de indoor luchtkwaliteit te verbeteren.

SelfClean AirQuality 

Interior



Guardon® SelfClean AirQuality Exterior producten houden het gecoate oppervlak 

actief schoon en breken luchtvervuiling af, ze dragen bij aan het verbeteren van 

de lokale luchtkwaliteit. 

SelfClean AirQuality 

Exterior



Guardon® SelfClean Hygiene producten vormen een eenvoudige, veilige en 

kostenbewuste oplossing voor het hygiënisch schoon houden van de meest 

uiteenlopende objecten. Een met Guardon® SelfClean Hygiene behandeld 

oppervlak wordt praktisch zelfreinigend.

SelfClean Hygiene



Guardon® SelfClean Solar vormt een eenvoudige, veilige en kostenbewuste 

oplossing voor het schoon houden van (moeilijk bereikbare) PV-panelen. Een met 

Guardon® SelfClean Solar behandeld paneel wordt praktisch zelfreinigend.

SelfClean Solar



Guardon® AntiGraffiti is een geavanceerd anti-graffiti systeem dat zonder enige 

moeite vele graffiti aanvallen doorstaat. Door haar ongekende duurzaamheid en 

eenvoudige reiniging bespaart Guardon® AntiGraffiti veel tijd en geld ten opzichte 

van traditionele anti graffiti producten. 

AntiGraffiti



Guardon® AntiCorrosion Metal vormt een volwaardig alternatief voor traditioneel 

verzinken. Het combineert de beste corrosiebescherming met de kleinste 

laagdikte en een ongekend gebruiksgemak.

AntiCorrosion

Metal



Zekeringen en aardlekschakelaars kunnen de gevolgen van kortsluiting beperken. 

Orange Nano Guardon® ElectroProtect is een zeer diep penetrerend product dat 

kortsluiting voorkomt.

ElectroProtect



Orange Nano Cleanon® functionele groepen

AntiGraffiti

Remover

Cleaner



Cleanon® AntiGraffiti is een compleet pakket reinigingsmiddelen om graffiti, verf, 

inkt en schaduwen daarvan te verwijderen op de meest uiteenlopende poreuze en 

harde oppervlakken

AntiGraffiti



Cleanon® Remover is een compleet pakket reinigingsmiddelen om specifieke 

vervuiling zoals algen, mos, roest, kalk, lijm etc. te verwijderen

Remover



Een nanocoating heeft alleen effect wanneer het te behandelen oppervlak zeer 

goed schoon is. Cleanon® Cleaners zijn geschikt voor het reinigen van elk 

oppervlak.

Cleaner
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