
Avery® Façade Film

Bij onderhoud en verbetering van onroerend goed, 

zowel binnen als buiten, wordt tegenwoordig in veel 

gevallen zelfklevende Avery Façade Film gebruikt als 

vervanging van verf, en dat biedt echte functionele en 

esthetische voordelen voor eigenaren en aannemers. 

Met deze film kunnen woonhuizen, kantoren, 

magazijnen en andere soorten onroerend goed op 

een kosteneffectieve wijze gerevitaliseerd, gerestyled 

of opnieuw gedecoreerd worden.

De duurzame, hoogwaardige film wordt eenvoudig en 
snel in één laag aangebracht op een bestaand oppervlak 
- kunststof, aluminium, gecoat en niet-gecoat staal etc. 
- en vormt zich ook naar gebogen en onregelmatige 
oppervlakken. Geen droogtijd nodig: de oppervlakken 
kunnen direct na de applicatie van de film worden 
aangeraakt.

Avery Façade Film levert in een kort tijdsbestek een 
uitstekende, professionele finish op en is verkrijgbaar in 
een grote keuze standaardkleuren, glanzende, lustre en 
matte finishes, en in kleuren op bestelling (de custom 
colour match service) voor bedrijfsomgevingen of voor 
‘personalisatie’. 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

>  Eenvoudige eenlaagsapplicatie 
 Geen droogtijd of geuren

>   Speciaal ontwikkeld voor een grote verscheidenheid 
van buitentoepassingen onder zware omstandigheden 
Kan worden aangebracht bij temperaturen vanaf 0ºC en 
bij hoge vochtigheidsniveaus

>  Minimale bedrijfsverstoring 
Zeer snelle, schone, kosteneffectieve applicatie 

>  Restyling van een gebouw in één dag  
De voorkeursoptie voor veel projecten

>  Duurzamer dan verf 
Goede prestaties tot tien jaar in alle weersoorten

www.averygrahics.com
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Eigenschappen Voordelen

Oplossing met één laag in tegenstelling 
tot verf

Snelle kosteneffectieve applicatie

Kan op de meeste oppervlakken worden 
aangebracht - ook als ze gebogen of 
onregelmatig van vorm zijn 

Perfecte oppervlaktedekking en een gladde finish die er goed uitziet - uitzonderlijke maatvastheid (krimpvast)

Uitstekende hechting Permanente hechting op een grote verscheidenheid van bouwmaterialen, waaronder kunststof, aluminium, 
niet-gecoat en gecoat staal en versterkte gevelpanelen - of als vervanging voor verf

Een zeer grote keuze in opties voor 
verschillende wensen

Standaardkleuren, metallics, snelle custom colour match service (inclusief RAL, Pantone®, NCS, en BCS kleuren). 
Keuze tussen glanzende, lustre en matte finishes

Minimale bedrijfsverstoring Snel en schoon applicatieproces 

Ideaal voor het in één dag restylen van 
gebouwen

Geen droogtijd, dus direct gebruiksklaar

Breed temperatuurbereik, zowel bij de 
applicatie als in het gebruik

Niet gevoelig voor weersomstandigheden of interne verwarmingssystemen - kan worden aangebracht bij 0ºC, 
temperatuurbestendigheid van -50ºC - +110ºC, zelfs bij hoge vochtigheidsniveaus (regen, mist, etc.)

Duurzaam Goede prestaties tot tien jaar voor gekleurde films (vijf jaar voor metallics)

Economische oplossing Meer dan 25% financieel voordeel wat betreft de economische levensduur van het project ten opzichte van 
conventionele oplossingen voor de bescherming van gevels - lagere onderhoudskosten en -cycli (eenvoudig elke 
6 maanden reinigen met water en schoonmaakmiddel)

Oppervlaktebescherming Beschermt tegen verwering, kleurvervaging, afslijting, het intrekken van vocht en schimmels en tegen UV-licht. 
Verlengt de duurzaamheid van gevels en frames voor ramen of raamkozijnen van gebouwen

Brandwerend Zelfdovend

Milieuvriendelijk 50-80% lagere LCA (life cycle assessment ofwel levenscycluseffect) dan verf volgens ISO 14040

  

Garantie en disclaimer: Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen met betrekking tot AVERY DENNISON producten zijn gebaseerd op tests die betrouwbaar worden geacht, maar 
vormen als zodanig geen garantie. Bij alle AVERY DENNISON producten wordt ervan uitgegaan dat de KOPER zelf de geschiktheid van deze producten voor de doelen ervan heeft vastgesteld. 
AVERY DENNISON garandeert gedurende een jaar na de datum van verzending aan de oorspronkelijke koper dat de producten vrij van gebreken in materiaal en afwerking zijn. Het enige en 
exclusieve recht van koper bij een schending van deze garantie is vervanging van de producten die gebreken vertonen, of naar keuze van AVERY DENNISON, het verstrekken van een tegoed 
of teruggaaf aan koper voor een bedrag van maximaal de aankoopprijs van het product dat gebreken vertoont. AVERY DENNISON is in geen geval verantwoordelijk voor vorderingen boven de 
aankoopprijs van het product dat gebreken vertoont.
DE HIERBOVEN SPECIFIEK VERMELDE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN/OF NIET-INBREUK. AVERY DENNISON SLUIT ALLE ANDERE GARANTIES 
UITDRUKKELIJK UIT.
AVERY DENNISON IS TEGENOVER KOPER OF EEN ANDERE DERDE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, NOCH 
SPECIALE OF BIJ WIJZE VAN STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN.
Geen vertegenwoordiger of agent van AVERY DENNISON heeft de bevoegdheid om een garantie te geven of een verklaring af te leggen die in strijd is met het bovenstaande. Geen enkele verklaring 
van afstand, toevoeging of wijziging van bovenstaande voorwaarden is geldig, tenzij deze schriftelijk  is en handmatig is ondertekend door een functionaris van AVERY DENNISON.
© 2011 Avery Dennison Corporation. Alle rechten voorbehouden. Avery Dennison® is een geregistreerd handelsmerk van Avery Dennison Corporation.
Avery™ en alle andere Avery Dennison merken, productnamen, antenneontwerpen en codes of serviceprogramma’s zijn handelsmerken van Avery Dennison Corporation.

Avery® Façade Film
Een perfecte finish voor een optimale prijs
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Painesville, Ohio
Tel: +1 800 282 8379

Robijnrood Ral 3003 Glanzend

Wijnrood Ral 3005 Glanzend

Wijnrood Ral 3005 Lustre

Groenblauw Ral 5001 Glanzend

Saffierblauw Ral 5003 Glanzend

Signaalblauw Ral 5005 Glanzend

Staalblauw Ral 5011 Glanzend

Flessengroen Ral 6007 Glanzend

Dennengroen Ral 6009 Glanzend

Antracietgrijs Ral 7016 Glanzend

Antracietgrijs Ral 7016 Lustre

Zwartgrijs Ral 7021 Glanzend

Ombergrijs Ral 7022 Glanzend

Ombergrijs Ral 7022 Lustre

Gitzwart Ral 9005 Glanzend

Blank
aluminiumkleurig Ral 9006 Glanzend

Grijs aluminiumkleurig Ral 9007 Glanzend

Crèmewit Ral 9001 Glanzend

Crèmewit Ral 9001 Lustre

Zuiverwit Ral 9010 Glanzend

Zuiverwit Ral 9010 Lustre

Verkeerswit Ral 9016 Glanzend

STANdAARdKLEuREN


