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Solano® Nature NX30
Solano® Nature NX30 - coating

De volgende stap in duurzaamheid

Laagopbouw Hardeman Solano® Nature NX30

• 200mu Top coat + primer

•  Subtraat voorzien van een 
metallische bekleding  ZA265

• 10 mu Backing coat



Solano® Nature NX30

De waarde van een garantie wordt duidelijk op het moment dat er daadwerkelijk gebruik van moet worden 
gemaakt. Bij Hardeman hanteren we al ruim 45  jaar een no-nonsense garantie: als er problemen zijn komen 
we langs en lossen het op. Eén van de pijlers van dit beleid is de kracht van de intensieve samenwerking 
met onze leveranciers en de kwalitatieve zekerheden die dit voor u met zich meebrengt. Deze werkwijze blijft 
onverkort van kracht! 

Vanaf 1 oktober 2015 ging Hardeman 
Veenendaal voor haar lederstructuur definitief 

over op een nieuw, verbeterd kwaliteitssysteem, waarbij de 
garantie nóg verder werd uitgebreid dan u al van ons gewend was.
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Een aantal aspecten die de Solano® Nature NX haar sterke karakter geven. 

• Corrosieweerstand categorie RC5 (EN10169).
• Verkleuring en glansgraadbehoud tot maximaal conform RUV4 (EN10169).
•  Wanneer aan de normale voorschriften wordt voldaan, dan is geen  

jaarlijks inspectierapport of onderhoudsrapport noodzakelijk. 
•  Het verfsysteem voldoet volledig aan de nieuwe REACH-Verordening  

en de RoHS richtlijn.
• Geen speciale garantieregistratie nodig, uw aankoopfactuur is uw bewijs. 

De Solano Nature NX30 – coating is standaard leverbaar in tientallen standaard kleuren. 
Overleg gerust over uw gewenste kleurstelling, de mogelijkheden zijn groot!
(complete garantie-tekst en voorwaarden “Solano® Nature NX30 Guarantee”  
beschikbaar op aanvraag via bouwproducten@hardeman.nl. 
Hierin vindt u o.a. exacte geografische grenzen van de garantie) 

Omdat er echter vanuit de markt steeds meer vraag komt naar 
langere garantietermijnen op de coating van met name profielpla-
ten en sandwichpanelen, geven wij - naast de eerder genoemde 
Hardeman no-nonsense garantie (10 jaar op het volledige pro-
duct) - in nauwe samenwerking met staalleverancier ArcelorMittal 
tot 30 jaar garantie op de coating Solano® Nature NX. 
Dit is mogelijk omdat Hardeman Veenendaal definitief afscheid 
heeft genomen van de traditionele Plastisol producten en  
per 1 oktober 2015 is overgestapt naar de Solano® Nature NX. 
Een innovatief alternatief maar wél met de vertrouwde leder-
structuur. Daarmee combineren we het beste van twee werelden. 
Een hoogwaardig verfsysteem, volledig chromaatvrij en vrij van  

zware metalen, hetgeen op dit moment uniek is voor PVC-coil 
coating in de markt. Hiermee voldoen we, vooruitlopend op toe-
komstige Europese Regelgeving, nú al volledig aan de nieuwe  
REACH-Verordening en de RoHS richtlijn.
Bij aankoop van Hardeman-beplatingsproducten en sandwichpane-
len met ledermotief kunt u - afhankelijk van locatie en belasting -  
aanspraak maken op garantie tot 30 jaar op Solano® Nature NX.

Solano® Nature NX, een uitermate robuust product op basis van 
ZA265, met een grote flexibiliteit en corrosiebestendigheid, speci-
aal ontwikkeld voor dak- en geveltoepassing in de meest veeleisen-
de omgevingen; ook in industriegebieden en in kustgebieden.


