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Zelfreinigende coating voor zonnepanelen

AC10166 Solar coatings verbeteren op indrukwekkende wijze de 
economische efficiëntie van zonnepanelen. 
De reflectie wordt verminderd, de reinigingsinspanning wordt aanzienlijk 
verminderd en zonnepanelen gecoat met AC10166 reinigen ook nog eens 
onze lucht.                
Dit is "groene technologie" tot in de perfectie.            
En wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door de breking van het licht op 
het glasoppervlak te veranderen.     
Op deze manier kan de beschikbare zonne-energie optimaal worden benut. 
De verbetering van de efficiëntie levert echt geld op.  
Daarbij komen de besparingen voor het reinigen van de modules en de 
vermeden vermogensverliezen bij vervuiling. 



Voordelen:

u Het verhogen van de efficiëntie door het verminderen van de 
reflectie en het verbeteren van de lichttransmissie op de collector 
ruit.

u De foto katalytische zelfreiniging voorkomt prestatieverlies door 
vervuiling van het glasoppervlak. De coating bevordert de 
levensduur van het systeem door de krasbestendigheid en hardheid 
van het glas te verbeteren.

u Actieve milieubescherming door het vermijden van 
reinigingsmaatregelen en luchtzuivering door de afbraak van 
verontreinigende stoffen. 

u Zoals vogelpoep, fijnstof en organische deeltjes.



Zelfreinigende coating voor zonnepanelen

Verhoogde efficiëntie door 
reflectie te verminderen en de 

lichttransmissie op het 
collectorpaneel te verbeteren

De lage reflectie verhoogt de 
lichttransmissie van een collectorruit 

gecoat met AC10166® met 
maximaal 6%.

Een belangrijk aspect voor het 
coaten van zonnepanelen is 
economische efficiëntie.

Een AC10166® coating 
vermindert het gereflecteerde 
zonlicht tot 65% in vergelijking 
met een on gecoate module. 



Zelfreinigende coating voor zonnepanelen

De foto katalytische zelfreiniging voorkomt prestatieverlies
door vervuiling van het glasoppervlak.

Allcera® producten zijn foto katalytisch actief. Bij
blootstelling aan licht worden zuurstofradicalen op het 
oppervlak gevormd. De geactiveerde zuurstof breekt
moleculen en organische vuildeeltjes af die in contact 
komen met het oppervlak. 

De stoffen die op deze manier worden afgebroken, worden
eenvoudigweg weggespoeld door regen. 

Dit effect wordt ondersteund door de super hydrofiele
eigenschap van een ruit bedekt met Allcera®, omdat
regenwater geen druppels meer op het oppervlak kan
vormen, maar in een dunne laag water wegloopt. 



Zelfreinigende coating voor zonnepanelen

De coating bevordert de levensduur van de modules 
door de krasbestendigheid en hardheid van het glas te 
verbeteren.
Met een gemiddelde toepassingsdikte van ongeveer 
100 nm is AC10166 een solide 
oppervlaktebescherming. De coating ontwikkelt een 
hardheid van 7H en beschermt zo het glasoppervlak 
met een gegarandeerde duurzaamheid van 15 jaar. De 
coating wordt uitgevoerd met behulp van de HVLP-
methode. Dit kan zowel tijdens de industriële productie 
als op de geassembleerde module. In de industriële 
productie kan de droogtijd worden versneld door 
gebruik te maken van warmte. AC10166 is op 
waterbasis en volledig onschadelijk voor mens en dier. 



Zelfreinigende coating voor zonnepanelen

Actieve milieubescherming door het vermijden van reinigingsmaatregelen 
en luchtzuivering door de afbraak van verontreinigende stoffen en fijn 
stof.

De zuurstof die door Allcera® wordt geactiveerd, breekt ook effectief 
luchtverontreinigende stoffen af, zoals stikstofoxiden (NOx) en organisch 
fijn stof. Stikstofoxiden uit uitlaatgassen van auto's vervuilen de lucht in 
onze binnensteden. Ze veroorzaken ademhalingsproblemen en vallen 
gebouwen aan. Allcera® zet de giftige stikstofoxiden onder meer om in 
niet- toxisch nitraat.

Naast het milieuaspect zorgt het vermijden van schoonmaakmaatregelen 
natuurlijk ook voor een aanzienlijke verlaging van de onderhoudskosten



De Economie:

Door reflecties en de resulterende verbeterde 
lichttransmissie te verminderen, neemt de elektrische 

output van een gecoate module met maximaal 3% toe 
Een systeem met een output van 100 Kw (piek) heeft 
een jaarlijkse output van ongeveer 92.000 Kw /h in 

Duitsland 
De coating met AC10166 brengt ook: 3kw x 920 zonuren 

/ jaar x 15 jaar = 41.400 Kw meer vermogen 

Het oppervlak, dat altijd schoon is, voorkomt prestatieverlies 
dat, afhankelijk van de mate van vervuiling, kan oplopen tot 
15%. In ons voorbeeld gaan we uit van een gemiddeld 

verlies door vervuiling van het oppervlak van ongeveer 5%. 
Met een systeemoutput van 100 Kw (piek) zijn dit: 5KW x 

920 zonuren / jaar x 15 jaar =

69.000 Kw meer vermogen

220 kWp PV-Anlage in 
Petrovija (Kroatië) 

4,8 MWp PV-Anlage in Bobitz
(Duitsland) 

Drijvende zonnepanelen SolOcean
Wenen (Oostenrijk)

Bushokjes met geïntrigeerde 
zonnepanelen

Snel laad stations met zonnepanelen



Technische Data:

Technische specificaties: productnaam: 
ac10166 toepassingsgebied:
Glazen oppervlakken zonnepanelen 
kenmerken:
Zelfreinigende coating met super hydrofiele 
eigenschappen, luchtzuivering.
Toepassing:
Hvlp spuittechniek
Mogelijk voor particuliere en industriële 
toepassingen
Specificatie:
Oplossing op waterbasis van
<1% titaandioxide en siliciumdioxide

Uiterlijk: Semi transparante 
Vloeistof Actief materiaal in oplossing: 
1,6% PH-waarde: 4.0 +/- 0,5 
Kristalstructuur: Rutiel (tio2) 
Deeltjesgrootte: 8 - 20 nm
Verbruik : 25 - 30ml / m2 
Duurzaamheid: 15 jaar



Contact:

Allcera Nederland BV
Westvoorstraat 8
3262JP Oud Beijerland
The Netherlands

t: +31 10 76 00 263 
m: +316 222 83 009 
e: info@allcera.com

BTW: NL861334528 B01
Rabobank (IBAN): NL24 RABO 0306 8232 33
KvK: 78293634

Allcera Poland sp. z o.o.
Długa 4/4 
64-300 Nowy Tomyśl
Sąd Rejonowy Poznań - IX Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,

t: +48 61442 3720
m: +48 886 411 182
e: p.kuc@allcera.com

KRS 0000927848,
NIP 7882034653
REGON 520297227
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