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NanoEnzo. Een jonge, innovatieve organisatie die zich richt op het terug-

dringen van de CO2-footprint door het preventief duurzaam beschermen 

van materialen met o.a. 100% milieuvriendelijke nanoproducten.

Het merendeel van onze producten bevat de innovatieve nanotechnologie. 

Kiest u voor het behandelen van uw materialen met onze nanocoatings, 

additieven of impregneermiddelen, dan hecht vervuiling zich niet of  

nauwelijks aan het materiaal. Hiermee realiseert u niet alleen een aanzienlijke 

kostenbesparing op onderhoud of verbetert u het visuele effect. U vermindert 

zo ook de CO2-footprint van uw organisatie.

De toepassingen van onze nanoproducten zijn eindeloos en bij uitstek geschikt 

voor gemeentes, overheid en de private sector die duurzaamheid op de 

kaart hebben staan. Ziet u ook al voordelen voor uw organisatie en wilt u 

daar met ons van gedachten over wisselen, aarzel niet om contact me ons 

op te nemen. Wij zien uit naar een duurzame samenwerking.

Wie zijn wij? 



UW WINST 

  Reduceren CO2-footprint 

  Sterke duurzame preventieve bescherming

  Besparen op schoonmaakproducten tot 90% 

  Besparen op arbeidskosten voor schoonmaak 40 tot 60% 

  Antibacteriële werking



Wat is 
nanotechnologie
Nanotechnologie is dé technologie van de 21e 

eeuw. Het creëert compleet nieuwe mogelijk- 

heden en eigenschappen op allerlei gebieden. 

In de kern is nanotechnologie het manipuleren 

van individuele atomen en moleculen om  

andere structuren te bouwen. Hierdoor ontstaan 

unieke eigenschappen die niet aanwezig zijn 

in het oorspronkelijke materiaal. 

Door toepassing van deze nanotechnologie in 

onze producten worden uw materialen op een 

duurzame manier beschermd tegen vervuiling, 

vocht en overige invloeden van buitenaf. 

Het resultaat is dat de levensduur van het 

materiaal aanzienlijk wordt verlengd en 

de kwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd. 

Voorbeelden zijn uitstekende flexibiliteit, 

mechanische sterkte, thermische stabiliteit 

en bestendigheid tegen chemische stoffen. 





Onze milieu- 
vriendelijke  
nanoproducten



Nanotechnologie vindt zijn oorsprong in de natuur. Er zijn verschillende 

levende wezens die van structuren op nanoschaal afhankelijk zijn.  

Een gekko die op het plafond loopt, bladeren die water afstoten,  

felle kleuren van vlinders en flexibele materialen zoals spinnenwebben 

gebruiken allemaal natuurlijke nanotechnologie. Maar ook bij  

sommige natuurlijke processen, zoals erosie en vulkaanuitbarstingen, 

wordt nano geproduceerd. 

De nanotechnologie zoals  

NanoEnzo die toepast, 

vindt eveneens plaats op  

natuurlijke basis en is vrij van  

chemische toevoegingen.  

Onze coatings, impregneer- 

middelen en additieven  

vormen daarom een ideale 

oplossing als het gaat om  

milieuvriendelijk en optimaal 

beschermen tegen invloeden  

van buitenaf. 

VOORDELEN DIE WORDEN  
TOEGEVOEGD AAN UW MATERIAAL

  Het oppervlak wordt water-, 

olie- , zuur-, en basen  

afstotend

  Geen invloed op het uiterlijk 

en de karakteristieken

  Grotere bestendigheid  

tegen slijtage

  Grotere elasticiteit

  Chemische en thermische 

weerstand

  Hoge UV stabiliteit

  Hitte- en koudebestendig 

(-40˚C tot +150˚C)

  Bacterie- en ziektekiem- 

afstotend

  Opvullen van al bestaande 

barstjes in het oppervlak 

(3D-effect)

  Bestand tegen kalkopbouw

  Materiaal blijft ademen



VEILIG IN ALLE OPZICHTEN
In samenwerking met onze  

fabrikanten hebben wij enkele  

additieven ontwikkeld die, in  

combinatie met onze nanocoating, 

een bijdrage leveren aan de  

algehele veiligheid. Denkt u  

hierbij aan brandvertragende en 

antibacteriële eigenschappen. 

Maar onze veiligheid gaat verder. 

Omdat de nanoproducten van 

NanoEnzo op natuurlijk basis zijn 

samengesteld, heeft het bij fysiek 

contact of blootstelling geen enkel 

schadelijk effect op de gezondheid.

De toepasbaarheid van onze nanocoatings,  

additieven en impregneermiddelen zijn legio.  

Zo kunt u onderhoud van uw monumentale  

gebouwen aanzienlijk terugbrengen, blijft nieuw-

bouw eruitzien als nieuwbouw, zijn zonnepanelen 

aanzienlijk minder kwetsbaar voor vuil, worden 

straatstenen en stoepen onderhoudsarm en 

hebben de glaspartijen van uw vastgoed minder 

wasbeurten nodig. En wat dacht u van besparingen 

op onderhoud aan tunnels en speeltuinen of  

toepassingen in de foodindustrie? 

Onze productlijn bestaat uit een reeks producten 

die op of in vele materialen toegepast kunnen 

worden. In veel gevallen is dit aanbod toereikend. 

Mocht u een uitzonderlijk materiaalsoort willen 

behandelen waarbij dit niet het geval is, dan  

kunnen wij samen met onze fabrikanten een 

nanoproduct ontwikkelen dat wel geschikt is.  

Zo hebben wij altijd voor elk materiaal een  

duurzame oplossing. 

Toepasbaarheid 
van onze  
nanoproducten





Materialen die  
met onze  
producten  
behandeld  
kunnen worden
Bij NanoEnzo werken we met verschillende nanoproducten 

voor verschillende oppervlakten. We maken in onze keuze 

altijd onderscheid tussen poreuze en niet poreuze materialen. 

Tevens vindt u in ons aanbod enkele ‘special products’ 

zoals anti-urine en anti-graffity of ‘safety products’ zoals 

een nanobehandeling met anti-slip werking. 



Poreus:
  Natuursteen zoals graniet, 

gepolijst steen, marmer en 

Belgisch hardsteen.

  Steen zoals straattegels,  

stoepranden, gevels,  

dakpannen en wanden.

  Hout zoals meubilair, hekken, 

kozijnen, vlonders, vloeren  

en plinten.

  Textiel zoals kleding, leer, 

meubilair, autobekleding, 

wanden, gordijnen en tapijt.

Niet poreus:
  Beton zoals gevels,  

constructies en vloeren.

  Metalen zoals RVS inventaris, 

materieel foodindustrie,  

liftdeuren, keuken, koelkasten 

en afzuigkappen.

  Kunststoffen zoals meubilair, 

kozijnen en interieur auto.

  Zonnepanelen, glas zoals  

ramen en spiegels

  Keramiek zoals tegels,  

toiletpotten, wasbakken  

en servies.

  Papier en karton.

 En nog veel meer.



Philipsstraat 16

3833 LC  Leusden

T. 085 - 007 99 00

www.nanoenzo.nl


