de nieuwe standaard in gevelafwerking

Erkende kwaliteit

DIN EN 1062-2 Waterdampdoorlaatbaarheid:

Brander External is uitgebreid en onder de zwaar-

De mate waarin het systeem waterdamp vanuit

ste omstandigheden getest in laboratoria en in

de ondergrond naar buiten laat gaan:
Klasse

Score

sd-Waarde

waterdoorlaatbaarheid aan de maximaal haalbare

I

Laag

> 1,4 m

Europese industrienormen:

II

Middel

0,14 bis 1,4 m

III

Hoog

< 0,14 m

waterdampdoorlaatbaarheid als op gebied van

DIN EN 1062-3 Waterdoorlaatbaarheid:
De mate waarin het systeem slagregen naar
binnen laat dringen:
Klasse

Score

w-Waarde

I

Laag

< 0,1 kg/m2h0,5

II

Middel

0,1 bis 0,5 kgm2h0,5

III

Hoog

> 0,5kg/m2h0,5
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de praktijk. Het voldoet zowel op gebied van

sierpleisters / muurverven

Brander External

Brander External

Brander External

Brander External

geef vuil en vocht geen kans

extra bescherming dankzij
Protecs Technologie

optimale bescherming voor gevels

Het is niet verwonderlijk dat er in Nederland zo

toevoeging van Fluoratomen aan de receptuur

Brander External is gebaseerd op Protecs techno-

materiaal te hechten. Dit maakt Brander External

Het Brander External systeem garandeert optimale

Toepassing

weinig gevels worden afgewerkt met een muur-

van een ‘ademend’ systeem ontstaat een nieuw

logie. Deze technologie vormt een doorbraak op

uitermate geschikt voor elke omgeving waar

bescherming door de combinatie van een hoge

Brander External Sierpleister

verf of sierpleister. Het Nederlandse klimaat is

product dat het beste van twee werelden ver-

gebied van gevelbescherming. De basis ligt in

sprake is van buitengewone vuilaanhechting:

waterdampdoorlaatb aarheid met vuilafstotende

Het Brander External Sierpleistersysteem bestaat

immers weinig vriendelijk voor buitengevels:

enigd: een ademende gevelbescherming met zeer

Duitsland waar minerale gevels de gangbare

bouwplaatsen, industriële gebieden, maar ook

werking. Gevolg: een droge schone gevel.

uit een voorstrijkmiddel; Brander External voor-

het veel en vaak vochtige weer zorgt al snel voor

hoge vuilafstotende werking.

manier van bouwen zijn. Na langdurig onderzoek

bosranden waar het een uitstekende bescherming

is men erin geslaagd een bindmiddel te ontwikke-

tegen biedt tegen mos- en algaangroei.

vochtopbouw in onderlagen met als gevolg dat
geschilderde of gepleisterde lagen loslaten en

De gemakkelijke verwerking en grote hechting

len waarin waterstofatomen gedeeltelijk zijn ver-

mos en schimmels vrij spel hebben. Van de

van zowel het muurverf- als het sierpleister-

vangen door fluoratomen. Door dit bindmiddel

andere kant zorgen roetuitstoot en het industriële

systeem zorgen ervoor dat Brander External

toe te voegen aan een waterdamp doorlatend

klimaat in Nederland voor veel vuil in de lucht

op bijna elke minerale ondergrond kan worden

systeem ontstaat een product met een unieke

dat snel en gemakkelijk aan uw gevel hecht.

toegepast. Ook op bestaande verflagen.

combinatie van kwaliteiten: optimale bescherming

Gevels afgewerkt met gewone minerale systemen
vragen hierdoor om regelmatig onderhoud.

laatbaarheid, minimale waterdoorlaatbaarheid.

systeem kan een aanzienlijke besparing opleve-

Kenmerken in gebruik
• Vuilafstotend (‘Teflon’) waardoor minder vuilaanhechting en mos- en schimmelvorming

Ademend

protecs

Teflon

gebracht op een gezonde, afgebonden en droge
ondergrond:

• Hoge waterdamp doorlaatbaarheid (‘ademend’)

• De ondergrond 1 keer ruim voorstrijken met

• Groot kleurbehoud
Dankzij Protecs technologie biedt Brander

Dit Sierpleistersysteem kan als volgt worden aan-

• Waterafwerend (slagregendicht)
• Duurzaam (UV bestendig)

tegen vuilaanhechting, maximale waterdampdoorEen gevel afgewerkt met een Brander External

strijk, en een afwerklaag; Brander External Putz.

Brander External Voorstrijk.
• Na droging afwerken met Brander External Putz.

• Verkrijgbaar in muurverf en sierpleister variant

External het beste van 2 werelden: maximale

Brander External Muurverf

Er is echter een oplossing: Het Brander External

ren: dankzij Brander External blijven gevels

De kracht van Teflon

waterdampdoorlaatbaarheid gecombineerd met

Kenmerken voor applicatie

Het Brander External muurverfsysteem bestaat uit

systeem. Een revolutionair nieuw concept, geba-

aanzienlijk langer mooi en blijven regelmatige

Fluor vormt de basis voor veel beschermlagen.

minimale vuilaanhechting. Een combinatie die

• Makkelijke verwerking

een diepgrondeer, Brander External Diepgrondeer,

seerd op gepatenteerde Protecs technologie: door

onderhoudsbeurten uit.

Het meest bekende voorbeeld is Teflon. Dit zorgt

garant staat voor een minimum aan onderhoud.

• Zeer goede hechting

en een afwerklaag, Brander External Topcoat.

ervoor dat vuil geen kans heeft zich aan het
VOOR

• Breed toepasbaar op vrijwel alle minerale
ondergronden en oude dispersie verflagen

NA

Dit muurverfsysteem kan als volgt worden aan
gebracht op een gezonde, afgebonden en droge
ondergrond:

ondergrond

• De ondergrond 1 keer ruim voorstrijken met
Brander External Diepgrondeer.
• Na droging overschilderen met Brander External
Topcoat.
• Na droging nogmaals overschilderen met
koolstofatomen

R

overige moleculen

H

waterstofatomen

C

koolstofatomen

F

fluoratomen

fluoratomen

Brander External Topcoat.
roet- of vuilaanslag

sierpleisters

Brander sierpleisters
meer dan mooi

Duurzaam

Logistiek

Brander sierpleisters zijn duurzaam, hard en

Via een landelijkdekkend distributie netwerk kan

stootvast. Daarom vragen ze zeer weinig onder-

heel Nederland vlot worden bediend. Standaard

houd. Afhankelijk van de toegepaste structuur zijn

producten worden binnen 24 uur geleverd.

ze met een borstel met water en met neutrale

Producten die op kleur gemaakt moeten worden,

huishoudelijke reinigingsmiddelen eenvoudig

kunnen binnen 48 uur worden geleverd.

schoon te maken. Wat mooi is, blijft ook lang
mooi.
Milieu en arbeidsomstandigheden
De meeste sierpleisters van Brander zijn vrij van
oplosmiddel en daardoor beter voor gezondheid
en milieu. Binnen de bouwmarkt is dit uniek.
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Brander sierpleisters,
meer dan mooi
Introductie

Wie kiest voor mooi, kiest voor

Brander Afbouwprodukten is de grootste produ-

Brander sierpleisters

cent en distributeur van spuit- en sierpleisters op

Sierpleisters worden in de Nederlandse bouw de

de Nederlandse afbouwmarkt. Als onderdeel van

laatste jaren meer en meer toegepast. Kleur en

PPG Coatings Nederland B.V. kan Brander

structuur spelen daarbij een niet onbelangrijke

beschikken over moderne research en develop-

rol. Brander sierpleisters onderscheiden zich hier-

ment afdelingen waar omvangrijke programma’s

bij door een karakteristiek uiterlijk.

zorgdragen voor ontwikkeling en verbetering van
producten en systemen.

Kleur en structuur
Brander presenteert zich sinds jaar en dag met

Pleisters zijn veelzijdige afwerkingsmaterialen,

veel kleur. Op het gebied van kleur is Brander dan

met oneindig veel toepassingsmogelijkheden op

ook trendsetter. Opdrachtgevers van woningen of

gevels, wanden en plafonds. Brander Afbouw

utiliteitsgebouwen kiezen steeds vaker voor kleur

produkten heeft op veel terreinen, zowel nationaal

en willen daarover advies. Adviseren van kleur

als internationaal, een jarenlange ervaring op het

is niet eenvoudig maar met de Brander kleuren-

gebied van deze afwerkingsproducten opge-

viewer en de Brander kleurenwaaier kan iedere

bouwd. Brander Afbouwprodukten is daarmee

stukadoor de juiste kleur voor elke ruimte kiezen.

inmiddels de grootste leverancier van en markt
leider in wandafwerkingssystemen voor de

Brander sierpleisters kunnen op kleur gemaakt

afbouwmarkt in Nederland geworden.

worden via de Brander kleurendispenser.
Daarmee wordt arbeid en materiaal bespaard,

Verwerking

Door kennis van producten en markten kan

want gekleurde pleisterlagen leveren direct een

De opentijd van de sierpleisters van Brander

Brander ongekende service bieden. Het A-merk

dekkende gekleurde laag op met de gewenste

is dusdanig ingesteld, dat de verwerker in een

Brander onderscheidt zich namelijk niet alleen

structuur. Ook kleine beschadigingen zullen een

keer een groot oppervlak kan opzetten en hier

door hoogwaardige producten, juist haar toege-

wand minder snel ontsieren.

na voldoende tijd heeft de wand optimaal te

voegde waarde speelt daarbij een belangrijke rol.

structureren. Er kan hierdoor niet alleen een
Met de sierpleisters van Brander zijn veel

hogere werksnelheid worden bereikt, ook het

verschillende structuren mogelijk. De uiteindelijke

resultaat is beter. Een met Brander afgewerkte

structuur is afhankelijk van het gekozen product

ondergrond levert een egaal en een optimaal

en de applicatiemethode. De creativiteit van de

evenwichtig beeld op. Bovendien drogen de

architect, opdrachtgever en/of verwerker spelen

sierpleisters snel en gelijkmatig. Hiermee zijn

daarin een belangrijke rol.

ze de beste garantie voor kwaliteitswerk.

sierpleisters

Brander Stucco

Brander Stucco

in de praktijk

makkelijk het mooiste resultaat

Toepassing
Brander Stucco kan binnenshuis op elke minerale
ondergrond worden aangebracht. Van belang is
dat de ondergrond afgebonden, droog en draagkrachtig is. Meer informatie hierover vindt u in
kenmerkenblad 8869. Het aanbrengen van
Brander Stucco is eenvoudig en staat uitgebreid
beschreven in het leaflet “Brander Stucco in
2 stappen”.
Kenmerken in gebruik
• Schitterend traditioneel stucco-effect
• 	Met extra bewerkingen veel andere effecten
mogelijk
• 	Reinigbaar met neutrale huishoudelijke
reinigingsmiddelen
• Moeilijk brandbaar
Kenmerken voor applicatie
• Eenvoudig aan te brengen
• Soepele verwerking
•	Grote tijdwinst: stucco-effect realiseerbaar in
slechts twee bewerkingen
• Lange open tijd
• Geurarm
• Watergedragen
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Brander Stucco

ST02

ST03

ST04

ST05

ST06

ST07

ST25

ST10

ST11

ST12

ST32

ST14

ST15

ST16

ST17

ST18

ST19

ST37

ST22

ST23

ST24

ST44

ST26

ST27

ST28

ST29

ST30

ST31

ST34

ST35

ST36

ST38

ST39

ST40

ST41

ST42

ST43

ST46

ST47

ST48

makkelijk het mooiste resultaat
Sommige ruimtes vragen om een speciale afwerking.
Een zeer decoratief antwoord is dan het traditionele
stucco-effect. Een schitterende toepassing, maar
helaas zeer tijdrovend.

ST01

Brander introduceert daarom Brander Stucco.
Een decoratieve toepassing waarmee makkelijk
en snel een prachtig resultaat bereikt wordt.
Voor grote ruimtes, zoals de entrée van een hal, of
een mooie eet- of vergaderzaal. Brander Stucco komt
ook uitstekend tot zijn recht op kleinere oppervlakken,
zoals op een enkele wand en als omlijsting van een
speciaal meubelstuk of een schouw. Met Brander

ST08

ST09

ST33

Stucco maakt u van elke wand iets speciaals.
Snel en eenvoudig
In het verleden werd stucco aangebracht door
ambachtelijke meesterdecorateurs. Zij zorgden voor
een prachtig resultaat. Maar voor een klassiek stucco
effect waren al gauw vier tijdrovende bewerkingen
nodig, waardoor het niet goedkoop was. Die tijd is
voorbij. Met Brander Stucco kan al in twee bewerkingen een prachtig stucco effect gecreëert worden.
En dankzij de soepele verwerking en de relatief snelle
droogtijd behoren twee lagen in één dag tot de
mogelijkheid.
Speciale kleuren
Om het resultaat extra tot haar recht te laten komen

ST13

is Brander Stucco verkrijgbaar in 48 speciaal geselecteerde kleuren. Variërend van zachte pastel- tot mooie
diepe tinten, zorgen deze kleuren voor extra kleur- en
glansverschillen. Hierdoor krijgt de wand een extra,
diepere dimensie, met als gevolg een schitterend
eindresultaat welke direct in het oog springt.
ST20

ST21

ST45

Het eindresultaat in kleur en effect zijn afhankelijk van de verwerking.

Het eindresultaat in kleur en effect zijn afhankelijk van de verwerking.

Geringe kleurafwijking voorbehouden.

Geringe kleurafwijking voorbehouden.

