Duurzaam bouwen mede dankzij
innovatieve beschermingstechnieken van APP All Remove.

De architect: observator van de omgeving,
en van de mens in de omgeving.
Duurzaam bouwen is veel meer dan alleen
rekening houden met het energieverbruik. De
architect schenkt in zijn creaties ook aandacht
aan materiaalgebruik, bodemgebruik, locatie,
klimaat, omgeving, en de mens in die omgeving.
APP maakt er een erezaak van om gebouwen en
pleinen, publieke plaatsen en monumentale
panden duurzaam schoon te houden, zodat zij er
veel langer als nieuw blijven uitzien.
Dit alles met innovatieve producten, ontwikkeld
in eigen laboratoria, en toegepast door professioneel opgeleid personeel.

Anti-Graffiticoating 'PSS 20'®.
- Polysacchariden (koolhydraten) in water.
- Onschadelijk voor mens en milieu.
- Sluit de ondergrond niet af, waardoor deze dampdoorlatend blijft.
- Onzichtbaar en dus aan te brengen tot de door opdrachtgever gewenste hoogte (meestal 3 meter).
- Verandert de fysieke uitstraling van het materiaal niet.
- Omkeerbaar: kan snel en zonder sporen achter te laten
weer verwijderd worden. Hierbij treedt geen schade op
aan de ondergrond.
- Graffitiverwijdering gebeurt uitsluitend met warm water
onder aangepaste druk. Chemische reinigingsproducten
worden dus onnodig.
- Wordt in 2 tot 3 lagen aangebracht. Onmiddellijk na het
aanbrengen van de laatste laag, is de coating functioneel,
en gaat de onderhoudsservice van APP in: drie jaar lang
graffitiverwijdering door APP, zonder enige meerkost.
- Eén applicatiemethode, ongeacht het type ondergrond
(metselwerk, natuursteen, beton, …).
- WTCB getest en goedgekeurd; NMBS en Infrabel gekeurd
en gecertificeerd.

Bescherming tegen vocht en vervuiling:
revolutionaire hydrofuge ThefAPP® voor
gevels en vloeren.

Anti-Graffiticoating 'PSS 20'®: verwijderen van graffiti
op een met Anti-Graffiticoating 'PSS 20'® behandelde wand (boven)
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ThefAPP®: druppels op met ThefAPP® behandeld materiaal
en vochtopnameproef na behandeling van een wand (onder)

APP labo: materiaaltests

- Gefluorideerde acrylcopolymeren in water.
- Extreem werkzaam en gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen binnen de nanotechnologie.
- Indringing van vocht en vervuiling wordt met minimaal
90% teruggedrongen in vergelijking met een onbeschermde ondergrond.
- Alg- en mosgroei worden afgeremd.
- Minder energieverlies door het droog blijven van het
geveloppervlak.
- Duurzame bescherming tegen vorst.
- Duurzame bescherming tegen urine.
- Geen indringing van olie, vet, smeer en andere vloeistof fen met extreem lage oppervlaktespanning.
- Bij toepassing op horizontale vlakken: kauwgom gaat
moeilijker hechten.
- Extreem slijtvast.
- ThefAPP® voor gevels: WTCB getest en goedgekeurd.
- ThefAPP® voor vloeren: WTCB rapport in opmaak.

Protect your Project

APP All Remove, gevestigd in Schoten bij Antwerpen, specialiseert zich reeds meer dan 25 jaar in het duurzaam
beschermen van bouwoppervlakken (gevels en vloeren).
In haar eigen laboratoria ontwikkelt het bedrijf voortdurend innoverende beschermingsproducten.
Respect voor het milieu, optimale effectiviteit, en behoud van de visuele uitstraling en de fysische eigenschappen
van de bouwmaterialen staan daarbij centraal.
Alle werken worden uitgevoerd door eigen, speciaal daarvoor opgeleid personeel.
Met een zeer eigentijdse marktbenadering biedt APP haar opdrachtgevers haar diensten aan, met daarbij de keuzemogelijkheid uit diverse probleemoplossende concepten.
Kernactiviteiten van APP All Remove:
- bescherming tegen vocht en vervuiling van gevels en vloeren: ThefAPP®
- bescherming tegen graffiti: 'PSS 20'® of APP HD®
- verwijdering van graffiti.
Uw garanties:
- Anti-Graffiticoating 'PSS 20'®: 3 jaar. Ons engagement: gratis graffitiverwijderingen gedurende 3 jaar van door
APP All Remove beschermde objecten
- Anti-Graffiticoating APP HD®: 5 jaar met mogelijkheid tot het aangaan van een onderhoudsservice tegen minimale
kost
- ThefAPP® gevels: 10 jaar
- ThefAPP® vloeren/terrassen/trapdelen: 5 jaar.
Een propere omgeving geeft een prettig gevoel, rust, en de zekerheid dat er aan uw welzijn wordt gedacht.
Het hele APP team spant zich dagelijks in om u deze zekerheden te kunnen blijven bieden.

Voor meer informatie, een vrijblijvende offerte, of een demonstratie: info@appallremove.be
Certificaten en testrapporten kunnen worden opgevraagd via www.appallremove.be
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