
INFORMATIE



WIJ MAKEN DE WERELD COOLER.

Met Adgreencoat® willen we de wereld een stukje cooler maken. Dat 

doen we door met onze coating bescherming te bieden tegen de warmte 

van de zon. Daarmee helpen we energierekeningen te verlagen, 

productieverlies te verminderen en de CO2-uitstoot terug te dringen.  
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OVER ADGREENCOAT®

Adgreencoat® is een zon-reflecterende coating ontwikkeld door een 

joint-venture van Toyota en Shin-Etsu. Het doel: een multi toepasbare 

en milieuvriendelijke bescherming ontwikkelen voor gebouwen, 

goederen en chemicaliën. Adgreencoat® is gebaseerd op nano-

technologie en heeft significante voordelen ten opzichte van andere 

anti-hitte oplossingen. Dit komt door ons unieke en gepatenteerde 

bestandsdeel: Admafine. Dankzij Admafine heeft Adgreencoat® de 

hoogste reflectiewaarde op de markt (87%) en een retentiewaarde 

van meer dan 90% na 10 jaar. Dit maakt het zowel een zeer 

effectieve als duurzame oplossing voor productieverlies en hoge 

energiekosten veroorzaakt door zonnewarmte. 



Bescherming tegen de zon start aan de buitenkant. 

Adgreencoat® reflecteert het zonlicht direct van de 

oppervlakte. Zo wordt hitte opbouw voorkomen en 

blijft de binnentemperatuur koel. Adgreencoat® is 

toepasbaar op vrijwel ieder oppervlak (bitumen, 

beton, staal, metaal, steen, etc.) en kan probleemloos 

gecombineerd worden met bestaande isolatie. 
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TOEPASSINGEN

OPSLAGTANKSGEBOUWEN 

VERVOERSMIDDELENPIJPLEIDINGEN 
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SECTOREN

CHEMISCH DATACENTERS ENERGIE KOEL & VRIES

LANDBOUW MEDISCH SCHOLEN TRANSPORT 



MEEST EFFECTIEF & DUURZAAM 

✓ Dankzij Admafine de meest effectieve 

en duurzaamste zon-reflecterende 

coating op de markt 

✓ Voorkomt hoge energiekosten, 

productieverlies en hittestress door 

reflectie direct vanaf het oppervlak 

✓ Is na 10 jaar nog voor meer dan 

90% effectief, zodat u ruim na de 

terugverdientijd blijft besparen op 

energiekosten én milieu!

OVERAL TOEPASBAAR 

✓ Biedt significante voordelen voor 

talloze toepassingen (daken, 

trucks, pijpleidingen, etc.) 

✓ Kan eenvoudig worden 

aangebracht op vrijwel ieder 

oppervlak (bitumen, staal, metaal, 

beton, hout, etc.) 

✓ Is probleemloos toepasbaar in 

combinatie met bestaande 

isolatie en koelapparatuur

MILIEUVRIENDELIJK 

✓ Is op waterbasis, inorganisch, niet 

giftig en ongevaarlijk, zowel tijdens 

als na applicatie 

✓ Is beloond met verschillende 

awards en keurmerken 

✓ Wordt gestimuleerd door de 

Nederlandse overheid middels de 

Energielijst (EIA 210408)
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DE VOORDELEN VAN ADGREENCOAT®



PROJECTEN



KLANT 

DHL Danzas Air & Ocean [Distributiecentrum] 

LOCATIE 

Dubai - Verenigde Arabische Emiraten 

ENERGIEVERBRUIK 

Besparing van 173140 kWh per jaar 

CO2-UITSTOOT 

Verminderd met 87678 kg per jaar 

VERSCHIL TEMPERATUUR DAK 

Voor applicatie Adgreencoat®:  60,0°C 

Na applicatie Adgreencoat®:  40,4°C 

BINNENTEMPERATUUR 

Afname van 2,6°C (zonder gebruik van koelapparatuur) 

TERUGVERDIENTIJD 

Investering terugverdiend binnen 2 jaar en 6 maanden 

PROJECT DHL
DE KLANT OVER ADGREENCOAT® 

“We chose Adgreencoat® for our facility 

due to the unique nano technology which 

allows us to save energy costs, reduce 

carbon footprint and contributes to a 

healthier environment.“



KLANT 

Fabriek voor auto onderdelen 

LOCATIE 

Saitama - Japan 

ENERGIEVERBRUIK 

Besparing van 140113 kWh per jaar 

CO2-UITSTOOT 

Verminderd met 58567 kg per jaar 

VERSCHIL TEMPERATUUR DAK 

Voor applicatie Adgreencoat®:  45,0°C 

Na applicatie Adgreencoat®:  32,0°C 

PROJECT SAITAMA



PROJECT SKI DUBAI
DE KLANT OVER ADGREENCOAT® 

“The key focus of the re-paint project is to reduce the 

heat in the void of the structure while updating the 

look due to wear from sand. After reviewing several 

potential solutions we found Adgreencoat® as the 

most successful and economical.“
KLANT 

Ski Dubai [Indoor skihal] 

LOCATIE 

Dubai - Verenigde Arabische Emiraten 

AFNAME ENERGIEVERBRUIK 

594505 kWh per jaar 

AFNAME CO2-UITSTOOT 

301468 kg per jaar 

VERSCHIL TEMPERATUUR DAK 

Voor applicatie Adgreencoat®:  58,6°C 

Na applicatie Adgreencoat®:  36,2°C 

AFNAME BINNENTEMPERATUUR 

Afname van 3 - 7°C (zonder gebruik van koelapparatuur) 

TERUGVERDIENTIJD 

Investering terugverdiend binnen 1 jaar en 6 maanden 



KLANT 

Kloosterboer Vlissingen [koelhuizen] 

LOCATIE 

Vlissingen - Nederland 

ENERGIEVERBRUIK 

Afname van 17% per jaar 

CO2-UITSTOOT 

Verminderd met 33 kg per m2 per jaar 

PROJECT 
KLOOSTERBOER

BIJKOMENDE VOORDELEN 

✓ Langere levensduur van koelapparatuur (minder belasting) 

✓ Veel minder condensvorming op het plafond van de koelcel 

✓Dakbedekkingsmateriaal blijft koeler en gaat langer mee (minder 

gevoelig voor barsten en beschadiging) 

✓Gladder oppervlak houdt het dak schoner (minder reiniging nodig)

TERUGVERDIENTIJD 

Investering terugverdiend binnen 2 jaar en 6 maanden 

(zonder fiscaal voordeel RVO Energielijst)



KLANT 

Tokyo Electric Power Co, Ltd. (TEPCO) 

LOCATIE 

Tokyo - Japan 

REDEN VOOR TEST 

Er was een risico op een kortere levensduur van de elektrische 

onderdelen (met name de condensatoren) op de buitenste 

schakelkast van het bedieningspaneel, door direct zonlicht en 

warmteophoping binnenin. De warmte van de zon veroorzaakte 

diverse problemen, met name bij de bedieningspanelen die 

meer dan 10 jaar geleden werden geïnstalleerd. Het doel van 

de applicatie van Adgreencoat® was om de levensduur van de 

elektrische onderdelen binnenin de regelpanelen te verlengen, 

de reparatiekosten en de frequentie van optredende problemen 

te verminderen, door de oppervlaktetemperatuur te verlagen. 

PROJECT 
ENERGIECENTRALE

RESULTATEN VAN DE METING BINNENTEMPERATUUR 

✓Het bedieningspaneel behandeld met Adgreencoat® (1B) was 

gemiddeld 2°C koeler dan het onbehandelde bedieningspaneel (2B) 

✓Het maximale temperatuurverschil was 3,5°C  

✓Met het aanbrengen van Adgreencoat® kan de 

temperatuurstijging in de bedieningspanelen worden gereduceerd, 

zodat de levensduur van de elektrische onderdelen in de 

bedieningspanelen kan worden verlengd en de reparatiekosten en 

frequentie van optredende problemen kunnen worden gereduceerd.

2B (onbehandeld) 1B (Adgreencoat®)



KLANT & LOCATIE 

Vertrouwelijk - Japan 

METHODE 

Het vergelijken van de oppervlaktetemperatuur van de 

opslagtank met vloeibare stikstof en het productieverlies 

door de warmte van het zonlicht voor en na het 

aanbrengen van Adgreencoat®. De warmte van het 

zonlicht werd gemeten op 8 punten op de opslagtank: 4 

aan de zuidzijde en 4 aan de noordzijde van de tank. Het 

productieverlies door de warmte van de zon werd 

gemeten via de boil-off-gas (BOG) hoeveelheid. 

INFO OPSLAGTANK 

• Type opslagtank: CE massieve cilindrische opslagtank 

(extreem lage temperatuur) 

• Vorm: Φ1.500 x h, 4.130 mm 

• Maximale opslagcapaciteit: 2.483 kg (intern volume: 

• 3414 L) 

• Koud isolatiemateriaal:  perliet 

• Koude isolatiedikte:   140 mm 

PROJECT 
OPSLAGTANK

AFNAME OPPERVLAKTETEMPERATUUR 

Zuidzijde:   zijkant: -3.8 ~ -4.5°C  | top: -10°C 

Noordzijde:  zijkant: -1.9 ~ -2.8 °C  | top: -7.4°C 

VERMINDERING PRODUCTIEVERLIES (BOG hoeveelheid) 

LN2-BOG hoeveelheid per dag: 12 kg minder productieverlies 

LN2-BOG hoeveelheid per maand: 359,4 kg minder productieverlies 

Vermindering productieverlies: 21% 

Besparing per maand:   JP¥ 40.253  |  € 338,45 



KLANT 

Distributiecentrum 

LOCATIE 

Kawasaki - Japan 

ENERGIEVERBRUIK 

Besparing van 60145 kWh per jaar 

CO2-UITSTOOT 

Verminderd met 25141 kg per jaar 

VERSCHIL TEMPERATUUR DAK 

Voor applicatie Adgreencoat®:  52,0°C 

Na applicatie Adgreencoat®:  41,0°C 

PROJECT KAWASAKI



PROJECT GULFWEST

KLANT 

Gulfwest Company LTD (voedseldistributeur) 

Jeddah - Saoedi-Arabië 

VERSCHIL TEMPERATUUR DAK 

Voor applicatie Adgreencoat®:  48,1°C 

Na applicatie Adgreencoat®:  25,5°C

PROJECT SAUDI 
ELECTRICITY CO.
KLANT 

Saudi Electricity Company (SEC) 

Saoedi-Arabië 

ENERGIEVERBRUIK 

Besparing van 33% per jaar

DE KLANT OVER ADGREENCOAT® 

“With a reflectivity of 87% Adgreencoat® is the best heat- shield coating 

paint in the market. The internal temperature is reduced substantially 

because of the unique heat releasing effect. Consequently Air-conditioners 

can be operated at the lower levels, and saved the energy cost.”



METHODE 

Om de effectiviteit van Adgreencoat® als toepassing voor 

cementwagens te bepalen werd een test gedaan met zes 

cementwagens, waarvan twee cementwagens behandeld 

waren met Adgreencoat®, twee cementwagens behandeld 

waren met een conventionele zonwerende coating en twee 

cementwagens in originele staat werden gelaten. Vervolgens 

werd de temperatuur van het cement binnen de 

cementwagens gemeten en vergeleken.  

PROJECT 
CEMENTWAGENS

Datum van 

meting

Toepassing & truck # Max. temperatuur 

cement

Buiten-

temperatuur

21-08-2014 Conventionele coating | Truck 1 47.5 °C 31.2 °C

21-08-2014 Conventionele coating | Truck 2 49.0 °C 31.0 °C

22-08-2014 Adgreencoat® | Truck 1 42.5 °C 33.8 °C

22-08-2014 Adgreencoat® | Truck 2 39.5 °C 33.8 °C

24-08-2014 Onbehandeld | Truck 1 49.5 °C 31.9 °C

24-08-2014 Onbehandeld | Truck 2 51.0 °C 29.0 °C

RESULTATEN TEMPERATUUR CEMENT 

Truck 1 Truck 2

Te
m

pe
ra

tu
ur

 in
 °

C



REGELINGEN, 
KEURMERKEN & AWARDS



Adgreencoat® is opgenomen in de Energielijst van de RVO. Dit is een lijst 

met investeringen die een forse energiebesparing opleveren en waar u 

fiscale aftrek voor kunt krijgen. Hiermee wil de Nederlandse overheid de 

koel- en vriesbranche in Nederland stimuleren Adgreencoat® te 

gebruiken en onderschrijft zij de resultaten van Adgreencoat® op het 

gebied van energiereductie, CO2-uitstoot reductie en duurzaamheid.  

VOORDEEL KOEL- EN VRIESBRANCHE  

Buiten de energiebesparing en de reductie van de CO2- uitstoot is het 

gebruik van Adgreencoat® voor de koel- en vriesbranche extra 

voordelig. Maar liefst 45% van het volledige investeringsbedrag mag u 

aftrekken van uw fiscale winst.  

ADGREENCOAT OP DE ENERGIELIJST  

U vindt Adgreencoat® op de Energielijst onder de volgende gegevens:  

Bedrijfsmiddelcode:   EIA 210408 

Titel:      Warmtewerende coating [W]  
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ENERGIELIJST RVO

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/warmtewerende-coating-w
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/warmtewerende-coating-w
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/warmtewerende-coating-w
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/eia/warmtewerende-coating-w


GreenLabel 

Singapore

Japanese Industrial 

Standard

ADG Greenmarks 
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CPC (Committee to 

Promote Coolroof) - 

Japan

Green Building 

Material (Taiwan)

Carbon Offset 

Japan

China Environmental 

Labeling (Type 1)

Environmental 

Technology 

Verification Japan

Japan Ecomark 

No. 07 126 042
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KEURMERKEN & AWARDS



Adres:  J.C. Beetslaan 153 

   2131 AL Hoofddorp 

Telefoon:  +31 6 510 734 45 

E-mail:  paul@nckeurope.com 

Website:  www.nckeurope.com 

   www.adgreencoat.eu 

CONTACT
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