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D e ambachtelijke productie van kalk voor Graphenstone verfsystemen dateert
uit het midden van de negentiende eeuw, toen het werd gemaakt in houten 

verbrandingsovens zoals de Romeinen en de Arabieren gebruikten. Deze traditionele 
wijze van produceren is doorgegeven van generatie op generatie. 
 
Bovendien is de kalkcyclus 100% natuurlijk en zorgt voor zeer zuivere kalk met een wit-
heid van meer dan 98%. Als de verf op de ondergrond wordt aangebracht absorbeert 
de verflaag CO2 en reageert weer tot CaCO3, hierdoor wordt de kringloop gesloten 
zonder CO2 – footprint achter te laten.

 Traditionele kalk is de grondstof van 
 Graphenstone producten 

Kalk   Basis

Waarom   circulair??

De traditionele productie van de kalk geeft een 
uitzonderlijke puurheid en witheid

P er jaar wordt er in Nederland meer dan 3.500.000 kg gewone verf verbrand en 
dit is erg schadelijk voor mens en milieu. Nergens voor nodig!  

EKOTEX Graphenstone circulaire verf- en behangsystemen zijn 100% recyclebaar. De verf 
is veilig, gezond en C2C Gold gecertificeerd. EKOTEX heeft als bedrijf de maatschappelijke 
doelstelling om alleen toekomstgerichte duurzame producten te ontwikkelen.
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G rafeen is een innovatieve grondstof van de laatste generatie. De grafeen vezels bezitten 
buitengewone eigenschappen zoals hardheid, weerstand en flexibiliteit die zich vertalen 

in een hoge duurzaamheid, en minder onderhouds en exploitatiekosten voor het gebouw en zorgt 
tevens voor energiebesparing.
 

Het gebruik van deze technologie zorgt voor zeer effeciënte producten, die tegemoet komen aan de 
steeds strengere eisen uit de markt die aan een duurzame productie en fabricage worden gesteld.

 Innovatieve grafeen technologie: harder, homogener, 
 sterker, flexibeler met meer geleidbaarheid 

Grafeen  Inside 

FLEXIBEL
Tot 20% fexibeler zonder  

te scheuren.

THERMISCHE GELEIDER
Zeer goede thermische geleiding,             

wetenschappelijk getest.

STERK
200x sterker dan staal.  

ELEKTRISCHE GELEIDER
1000x meer elektrisch 
geleidend dan koper. 

Grafeen functioneert
als wapening op moleculair 
niveau
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K alk en grafeen vormen de meest ideale combinatie voor ecologische, natuurlijke 
verfsystemen ter wereld. Daarom hebben de Graphenstone producten 

de beste eigenschappen én de beste dekking. De elasticiteit vermindert de kans op 
scheurvorming en afbladderen. Verder is de afwerking energiebesparend dankzij de hoge 
mate van reflectie. Bovendien zorgen de minerale grondstoffen voor een verbeterde 
akoestiek. 
 

Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord en ontwikkelen en produceren met 
veel respect voor de omgeving, de circulaire economie en het energieverbruik, en dat is 
nu precies de reden dat onze producten zo goed in duurzame, ecologische en circulaire 
gebouwen, passief huizen en smart buildings en - steden passen.

 Traditie, innovatie en technologie vormen de  
 perfecte ingrediënten 

Perfecte      Match

Graphenstone biedt de meest vooruitstrevende oplossing in 
de markt op gebied van natuurlijke en ecologische verf- en 

afbouwproducten.
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Gezonde omgeving
   Healthy environments

Duurzaam gebouw 

CO2 Neutraal 

Kostenbesparend 

Vermindert 
geluidsoverdracht

Duurzaam product 

Zuivert de lucht 

Hoog rendement 

Gezonder leefklimaat

Kalk van hoge kwaliteit  

Energiebesparend 

Bestand tegen extreme 
weersomstandigheden

Uniek in de wereld 

Kwaliteit en Certicaten 

Slijtvast en duurzaam 

Zeer decoratief 

Absorbeert CO2 

Bevat grafeen wapening 

Gezond en vriendelijk  
voor het milieu

Schrobvast

Decoratieve 
verftechnieken 

Voor interieur Voor exterieurRestauratie monumenten Geschikt voor winkels Grote projecten 
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EEN ONGEËVENAARDE VERF 

 ¥ Reukloos. 100% natuurlijk. Bevat geen toxische chemische stoffen. 

 ¥ Verbruik 1ltr /14m2 per laag. Buitengewoon goed dekkend.  

 ¥ Muurverven en primers met Cradle to CradleTM Gold certificaat.  

 ¥ Meer dan 1.000 kleuren met Cradle to CradleTM Silver certificaat. 

 ¥ Gezond. 0% emissie van VOCs. 0% emissie van formaldehyde.

 ¥ Zuivert de lucht van de omgeving. AmbientPro (fotokatalytische werking). 

 ¥ Reduceert CO + NOx + SOx + Formaldehyde.  

 ¥ Geschikt voor mensen met COPD en allergiën. Niet kankerverwekkend.

 ¥ Brandwerend. Onbrandbaar door minerale samenstelling. 

KALK VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT 

 ¥ Biologisch circulair. 

 ¥ Sneeuwwit. Niet vergelend. 

 ¥ Absorbeert CO2 (3 emmers = 1 volwassen boom van 250 kg/jaar).

 ¥ Ademend. Verbetert de waterdampdoorlaatbaarheid.

 ¥ Reguleert de temperatuur. Energiebesparend. Vermindert het broeikaseffect.

 ¥ Bestand tegen bacteriën en schimmels. Bestand tegen mos en alg. Hoge pH. Zonder 

biociden.

 

UNIEKE KWALITEIT VAN GRAFEEN 

 ¥ Goede hechting. Harde laag. 

 ¥ Geen condensatie. Vermindert koudebruggen.

 ¥ Schrobvast. 

 ¥ Elastisch. Minder scheurvorming.

 ¥ Waterafstotend. Geen capillaire werking. 

 ¥ Sterk en duurzaam.  

KALK

GRAFEEN

DE BESTE CIRCULAIRE  
OPLOSSING 

Uniek in de wereld voor een  
                100% natuurlijk product.
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MINERALE VERF MET GRAFEEN. WIT, MAT, 
VOOR BUITEN.

Eigenschappen Eigenschappen 

  Circulair.

  Cradle to Cradle CertifiedTM GOLD.

  Absorbeert CO2 (5,5 kg/emmer).

  Geen emissie van VOC en formaldehyde.

  Luchtzuiverend

  Bevat hoogwaardige kalk en wapening van grafeen. 

  Minerale matte uitstraling.

  Slijtvast, lange levensduur.

  Ademend. Geen condensatie.

  Bestand tegen mos, algen en schimmels.  

  Elastisch. Geen haarscheuren.

  Buitengewoon goede hechting.

  Uitstekende dekking.

  Meer dan 98% witheid.

MINERALE VERF MET GRAFEEN.
WIT, MAT EN ZIJDEMAT, VOOR BINNEN.

  Circulair.

  Cradle to Cradle CertiedTM GOLD.

  Absorbeert CO2 (4,9 kg/emmer).

  Geen emissie van VOC en formaldehyde.

  Luchtzuiverend.

  Bevat hoogwaardige kalk en wapening van grafeen. 

  Minerale matte uitstraling.

  Schrobvast.

  Slijtvast, lange levensduur.

  Ademend. Geen condensatie.

  Bestand tegen mos en algen en schimmels.  

  Elastisch. Geen haarscheuren.

  Buitengewoon goede hechting.

  Uitstekende dekking.

  Meer dan 98% witheid.
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MINERALE VERF IN KLEUR MET GRAFEEN 
VOOR BUITEN. IN 322 NCS KLEUREN VOLGENS 
KLEURENWAAIER.

MINERALE VERF IN KLEUR MET GRAFEEN 
VOOR BINNEN IN 980 NCS KLEUREN VOLGENS 
KLEURENWAAIER.

Eigenschappen 

  Circulair.

  Graphenstone ColorSystem NCS 322.

  Cradle to Cradle CertifiedTM SILVER.

  Absorbeert CO2 (4,8 kg/emmer).

  Geen emissie van VOC en formaldehyde.

  Luchtzuiverend.

  Duurzaam en kleurecht.

  Bestand tegen mos, algen en schimmels.

  Bevat wapening van grafeen.

  Minerale matte uitstraling.

  Slijtvast en lange levensduur.

  Ademend. Geen condensatie.

  Elastisch. Geen haarscheuren.

  Buitengewoon goede hechting.

  Uitstekende dekking.

Eigenschappen 

  Circulair.

  Graphenstone ColorSystem NCS 980.

  Cradle to Cradle Certified SILVER.

  Absorbeert CO2 (5,0 kg/emmer).

  Geen emissie van VOC en formaldehyde.

  Luchtzuiverend.

  Duurzaam en kleurecht.

  Bevat wapening van grafeen.

  Minerale matte uitstraling.

  Schrobvast.

  Slijtvast en lange levensduur.

  Ademend. Geen condensatie.

  Bestand tegen schimmels en bacteriën.

  Elastisch. Geen haarscheuren.

  Buitengewoon goede hechting.

  Uitstekende dekking.
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NATUURLIJKE PRIMER MET GRAFEEN VOOR 
BINNEN EN BUITEN.

PRIMER VOOR GRAPHENSTONE COLOR SYSTEM.
(GCS EXTERIOR OF INTERIOR).
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Eigenschappen 

  Circulair. 

  Primer voor Biosphere en Ecosphere.

  Filler F10: voorstrijk met fi jne kwartsdeeltjes

  Filler F20: voorstrijk met grove kwartsdeeltjes

  Cradle to Cradle CertifiedTM GOLD.

  Absorbeert CO2 (3,9 kg/emmer).

  Geen emissie van VOC en formaldehyde.

  Bevat wapening van grafeen.

  Voorstrijk voor sierpleister en muurverven. 

  Materiaal- en arbeidsbesparend.

  Uitstekende dekking en hechting.

  Bestand tegen schimmels en bacteriën. 

  Dampdoorlatend. Geen condensatie.

  Sterk en lange levensduur.

Eigenschappen 

  Circulair.

  Primer voor GCS Exterior of GCS Interior. 

  Cradle to Cradle CertifiedTM GOLD.

  Absorbeert CO2.

  Geen emissie van VOC en formaldehyde.

  Grondlaag voor vrijwel alle ondergronden.

  Materiaal- en arbeidsbesparend.

  Uitstekende dekking en hechting.

  Bevat hoogwaardige kalk en grafeen wapening.

  Bestand tegen schimmels en bacteriën.

  Dampdoorlatend. Geen condensatie.

  Sterk en lange levensduur.



GrafClean Premium is een matte binnen-
muurverf en bevat grafeen, voor wanden 
die regelmatig worden gereinigd, zowel voor 
binnen als buiten. Zeer kleurecht. Voldoet 
aan WELL, BREEAM en LEED.

AmbientPro+ Premium is een ecologische 
fotokatalytische muurverf. Het neutraliseert 
schadelijke organische stoffen en vermindert 
schadelijke gassen. Voldoet aan WELL, LEED 
en BREEAM.

Stuki Premium is een ecologische Italiaanse 
Stucco met grafeen. Het is een veelzijdige 
decoratieve marmerimitatie voor binnen en 
buitenwanden. Voldoet aan WELL, BREEAM 
en LEED. 

Proshield Premium is een elektrisch gelei-
dende verf met grafeen, blokkeert elektro-
magnetische straling. Speciaal ontwikkelt als 
bescherming tegen straling en voor onder-
schepping van draadloos dataverkeer.  
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NATUURLIJKE MORTELS MET GRAFEEN. 
 

FIXEERMIDDEL VOOR HET VERDUURZAMEN 
VAN MINERALE ONDERGRONDEN.  

WATERAFSTOTENDE BEHANDELING VOOR 
VOCHTIGE EN NATTE RUIMTEN.  

ECOLOGISCHE TEGELLIJM ZEER FLEXIBEL. 

PRIMER VOOR AMBIENTPRO+ PREMIUM. 

ROESTWERENDE HECHTPRIMER ( VOOR  
METAAL) EN SEALER (VOOR HOUT). 

HECHTBRUG VOOR MORTELS OP GERING 
ZUIGENDE EN GLADDE ONDERGRONDEN. 

REPARATIE EN VULSPACHTEL VOOR HET 
REPAREREN VAN ONDERGRONDEN. 
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Graphenstone heeft een circulaire productlijn ontwikkeld met een gesloten 
grondstoffenkringloop. Er wordt geproduceerd volgens het principe “re-use”, “reduce”en 
“recycle” en dat biedt de zekerheid op het meest efficiënte gebruik van materialen. Daarmee 
voldoet Graphenstone aan de strenge eisen van de Cradle to Cradle principes, wat heeft 
geresulteerd in de volgende certificaten: 

Cradle to Cradle CertifiedTM GOLD:
 ¥ Biosphere Premium (witte buiten muurverf) 
 ¥ Ecosphere Premium (witte binnen muurverf)
 ¥ Filler F10/F20 Premium (voorstrijk met fijne en grove kwarts) 
 ¥ Primer GCS 
 ¥ AmbientPro+ Premium

Cradle to Cradle CertifiedTM SILVER:
¥ Graphensonte ColorSystem NCS 980 voor binnen, NCS 322 voor buiten.

 Graphenstone voldoet aan Cradle to Cradle Certified, 
 unieke verf in de nieuwe waardeketen, wereldwijd. 

Cradle to Cradle      CertifiedTM

Graphenstone voldoet aan Cradle to Cradle Certified, unieke verf in de 
nieuwe waardeketen, wereldwijd


