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Nieuwe tak van onderhoudsbedrijf op zoek naar applicateurs

KOSTWINDER IN

probleemoplossende

Erik Kostwinder (links) en Jurjen Eskes.

Directeur Erik Kostwinder van de Kostwinder Schilders Groep zoekt

A P P L I C AT E U R S G E Z O C H T
Directeur Erik Kostwinder verwacht een toenemende vraag
naar de probleemoplossende coatings Enduroof en Super

altijd nieuwe uitdagingen. De jongste tak van zijn bedrijf is Kostwin-

Therm. “Als exclusieve dealer/applicateur zal ons bedrijf vanuit
het noorden deze vraag waarschijnlijk niet aan kunnen. We

der Thermo Coating. “Onder deze BV leveren en appliceren we pro-

zoeken daarom her en der in het land schildersbedrijven die de

bleemoplossende coatings uit Noord-Amerika. Ik verwacht veel van

coatings namens ons willen appliceren.”
“Bedrijven die hiervoor interesse hebben, kunnen zich bij ons
melden. Ze krijgen dan eerst een gedegen applicatiecursus. Als

onze thermisch isolerende coating Super Therm en de waterdichtende

ze het certificaat behalen, kunnen ze vervolgens voor ons aan
de slag. Zo hopen we een heel netwerk te kunnen opbouwen.

coating Enduroof.”

Voor veel schildersbedrijven kan dit een mooie verbreding van
de activiteiten worden, denk ik. Kostwinder Thermo Coating

De nieuwe BV Kostwinder Thermo Coating

door thermografie de staat van een

levert de coatings, schrijft alle bestekken en houdt de supervi-

van allround onderhoudsbedrijf Kostwin-

gebouw scant - met de vraag of wij op hun

sie over de uit te voeren projecten. Ook bitumineuze en kunst-

der Schilders Groep uit Hoogezand is min

pand een zonreflecterende dakcoating

stof dakbedekkingsbedrijven hebben inmiddels belangstelling

of meer bij toeval ontstaan. “Wij werden

konden aanbrengen”, vertelt directeur Erik

getoond om met ons in zee te gaan.”

een jaar geleden benaderd door Thermo-

Kostwinder. “Ik ben vervolgens gaan goo-

photo uit Hoogezand - een bedrijf dat

gelen naar een leverancier die zo’n coating
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SC2 TRADING
Superior Coatings & Concrete (SC2) Trading is sinds 2006 actief
en opereert vanuit Deventer, met een bijkantoor in Werkho-

e coatings

ven. “We importeren uitsluitend unieke, probleemoplossende
coatings uit Noord-Amerika, die we wereldwijd op de markt
brengen”, vertelt directeur Jurjen Eskes. Naast Super Therm en
Enduroof zijn dat onder andere Hot Pipe coating (isolerend
product voor op hete pijpleidingen of tanks), RustGrip (inkapselende coating tegen roest) en Moist Metal Grip (waterbe-

zou kunnen leveren en kwam terecht bij

Kostwinder dat Super Therm goed zal

stendige, anticorrosie coating). “Om alle vraag aan te kunnen,

Superior Coatings & Concrete Trading in

scoren op de Nederlandse markt. Zijn

zetten we nu een Europese paraplu-organisatie van

Deventer, een handelsmaatschappij die de

bedrijf heeft de coating inmiddels op

dealers/applicateurs op. In Nederland hebben we daarvoor een

exclusieve distributierechten heeft voor

daken van diverse opdrachtgevers aange-

goede partner gevonden in Kostwinder Thermo Coating”, zegt

probleemoplossende coatings uit Noord-

bracht, onder andere van het eerder

Eskes. Zie ook www.sc2trading.com en www.kostwinder.nl.

Amerika (zie kader, red.).”

genoemde Thermophoto. Kostwinder is
razend enthousiast over het product.

DEALER

“Je kunt het eenvoudig met verfroller,

al interessant als waterdichting bij dakre-

Kostwinder kwam in gesprek met direc-

kwast, airless of luchtdrukspuit aanbren-

novaties. “Enkele woningcorporaties heb-

teur Jurjen Eskes van Superior Coatings &

gen. Dankzij de speciale combinatie van

ben al interesse getoond. Door Enduroof

Concrete (SC2) Trading, die nog een

acrylaten en urethanen hardt Super

aan te brengen, hoeft de bitumineuze

exclusieve dealer/applicateur voor zijn

Therm, na een droogtijd van maximaal

dakbedekking op hun woningbezit niet

probleemoplossende coatings in Neder-

twee uur, in 14 tot 21 dagen volledig uit

meer compleet vernieuwd te worden,

land zocht. Zo vonden beide partijen

tot een uiterst sterke en duurzame, niet

wat een arbeidsintensief proces is. We

elkaar. “De zonreflecterende dakcoating

vergelende, flexibele, waterdichte, UV-

garanderen ook nog eens 25 jaar water-

die ik zocht, brengen we nu dus zelf op

en weersbestendige coating.”

dichtheid met deze scheuroverbruggende

de markt”, glimlacht Kostwinder. Het

Super Therm hecht op metalen, hout,

coating.” Kostwinder denkt dat hij via de

product heet Super Therm. Deze Ameri-

roofing, beton, metselwerk, PVC, poly-

nieuwe tak Thermo Coating veel meer

kaanse, op keramieken gebaseerde isole-

ester en PU-schuim. Het wordt hoofdza-

werk voor zijn bedrijf kan binnenhalen.

rende coating, is ontwikkeld om warm-

kelijk aangebracht als isolatiesysteem:

Als voorbeeld noemt hij aardappelver-

testraling te reflecteren en zo energie-

behalve op daken ook op muren (aan

werker Avebe in Veendam, voor wie de

kosten te verlagen.” Het watergedragen

binnen- én buitenkant), koelcontainers,

Kostwinder Schilders Groep al jarenlang

Super Therm bevat vier verschillende

trailers, mobilhomes en autobussen. “Zo

alle onderhoudswerk verzorgt. “Dit con-

keramische elementen die 95 procent

wil de vervoerder van garnalen en vis-

cern heeft vele gebouwen met platte

van de stralingswarmte (visueel licht, IR-

producten, dat wij binnenkort op al hun

daken. Hier brengen we de coatings

en UV-stralen) van de zon weerkaatsen.

koeltrailers Super Therm aanbrengen.

Enduroof en Super Therm dan ook zeker

“Twee ervan zijn UV- en IR-reflecterend,

Dat vermindert de behoefte aan airco,

onder de aandacht.”

een derde gedraagt zich als een vacuüm

waardoor ook minder diesel wordt ver-

en een vierde blokkeert warmtegelei-

bruikt”, vertelt Kostwinder.

•

ding. De coating reflecteert 95 procent
van het UV- en IR-licht dankzij de

ENDUROOF

extreem hoge reflectiewaarde van deze

Een andere coating waarmee Kostwinder

unieke combinatie van keramische deel-

Thermo Coating hoge ogen denkt te

tjes”, aldus Kostwinder. “Dit maakt het

gooien, is EnduRoof, een één-component

tot een volwaardig isolerend product en

polyurethaan, geschikt voor waterdich-

niet enkel een weerkaatsende coating,

ting en bescherming van vele materialen.

zoals veel andere verven die slechts één

Het product is toepasbaar op beton,

enkel keramisch element hebben.”

hout, asfalt, gecorrodeerde metalen,
daken, balkons, tegels, gips- en cement-

SUPER THERM

platen en in badkamers. Volgens

Vooral nu de energieprestatie van

Kostwinder is de coating, die uithardt

왖 Enduroof, geschikt voor waterdichting en bescherming, wordt in een stadion

gebouwen een hot item is, verwacht

met de vochtigheid in de atmosfeer, voor-

op het beton gespoten.
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