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Jesteśmy polską firmą, o międzynarodowym zasięgu. Na-
sze produkty cieszą się zainteresowaniem w ponad 50 
krajach całego świata. Ponad 40 lat produkujemy naj-
wyższej jakości technologie do kompleksowych napraw 
lakierniczych. Naszą inspiracją są ludzie, dla których pra-

O NAS

cujemy - lakiernicy, wspólnie z którymi nieustannie rozwi-
jamy swoje produkty. Wszystko po to, aby dostarczać roz-
wiązania, które ułatwią pracę i zwiększą jej efektywność  
w Twoim warsztacie.
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NASZE PRODUKTY

W naszej ofercie znajdziesz wszystko, co niezbędne do re-
nowacji karoserii  - od podkładów epoksydowych, przez 
szpachlówki uniwersalne i te, o specjalistycznym zasto-
sowaniu. Podkłady akrylowe, aż po lakiery bazowe i bez-
barwne oraz pełną paletę materiałów uzupełniających. 
Materiały uzupełniające NOVOL powstały, z myślą o każ-

dym etapie naprawy lakierniczej. Skrojone na miarę po-
trzeb nowoczesnego warsztatu, pomagają optymalizować 
pracę, czyniąc ją szybszą i wygodniejszą. W tym katalogu 
znajdziesz wszystko, czego potrzeba, by Twoja praca szła 
sprawnie i zgodnie z planem.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DLA LAKIERNICTWA      3



T R E Ś C I

S P I S

SPIS TREŚCI

NOWOŚCI

4. SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE

1. BEZPIECZEŃSTWO

5. PRZYGOTOWANIE LAKIERU I LAKIEROWANIE

2. MASKOWANIE

6. POLEROWANIE

3. ZMYWANIE

7. NAPRAWA ORAZ ZABEZPIECZENIE KAROSERII I ELEMEN-
TÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

8. OCHRONA KABINY LAKIERNICZEJ 

5

7

13

23

27

39

49

55

61

NOWOŚĆ

4      MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DLA LAKIERNICTWA



NOWOŚĆ NOWOŚCI
Novol Mix & Spray system jednorazowych kubków lakierniczych - str. 40
Przygotuj, wymieszaj i  lakieruj w wygodny dla siebie sposób.
Lakierowanie nigdy dotąd nie było tak proste i szybkie. Koniec z brudną robotą, przelewaniem lakie-
ru, myciem kubków i marnowaniem materiału!

Czyściwo włókninowe Premium - str. 25
Super wytrzymałe i wydajne czyściwo ze specjalnej włókniny. Bezpyłowe i bardzo chłonne.

Puder kontrolny - str. 31
Ujawnia wszystkie, nawet najdrobniejsze nierówności. Ułatwia i przyspiesza uzyskanie gładko wyszli-
fowanej powierzchni szpachlówki i podkładu.

Pasta matująca Scuff & Matt - str. 32
Matuje i jednocześnie oczyszcza powierzchnię przed lakierowaniem.

Krążek gumowy do usuwania taśmy dwustronnej - str. 59
Szybko usuwa klej i pozostałości taśm, nie uszkadzając karoserii. Skuteczny i wydajny.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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OCHRONA

KOMFORT
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Kombinezon lakierniczy Tyvek
Półmaska ochronna FFP2 z zaworem
Kombinezon roboczy NOVOL
Pasta do mycia rąk + akcesoria



1. SAFETY
BEZPIECZEŃSTWO

Efekt pracy lakiernika jest bardzo ważny, jednak najważ-

niejsze jest zdrowie. Podczas pracy powinniśmy zwracać 

szczególną uwagę na środki ochrony osobistej. Prace przy 

natryskiwaniu substancji chemicznych bezwzględnie po-

winny być wykonywane z użyciem produktów chroniących 

drogi oddechowe, oczy i skórę. Podobnie jest w przypad-

ku szlifowania podkładów i szpachlówek, podczas którego 

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
powstaje, szkodliwy dla zdrowia pył. Przy tego typu pra-

cach, zawsze należy chronić się używając choćby maseczki 

przeciwpyłowej o stopniu ochrony FFP2. Innym, bardzo 

ważnym zabezpieczeniem jest odpowiedni kombinezon 

lakierniczy oraz odporne na rozcieńczalniki rękawiczki 

ochronne.

S A F E T Y
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Nr art. Rozmiar

39498 uniwersalny
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Kombinezon lakierniczy Tyvek
•  wysoki stopień ochrony przed zabrudzeniami
•  chroni przed cząstkami pyłu i cieczy
•  bariera ochronna zgodną z kategorią III odzieży ochronnej (typ 5 - pyłoszczelny, 
    typ 6 ograniczona szczelność natryskowa)
•  wykonany z trwałego materiału Tyvek, o gramaturze 42 g/m2 - odporny na rozdarcia

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

39400 M 39420 XL

39410 L 39430 XXL

oddychający 
- przepuszcza powietrze 
i parę wodną, zapewnia-
jąc komfort pracy

antyelektrostatyczny

nie pozostawiając luź-
nych włókien, zmniejsza 
ryzyko wtrąceń

Półmaska ochronna FFP2 z zaworem 
•  Certyfikowana ochrona FFP2 
    - zatrzymuje 95% pyłów
•  Posiada zawór ułatwiający oddychanie

HIT
MEGA
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Kombinezon roboczy NOVOL

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

39430 M 39432 XL

39431 L 39433 XXL

Liczne kieszenie sprawią, że 
najpotrzebniejsze drobiazgi 
zawsze będziesz mieć pod 
ręką

Wytrzymały materiał

Wygodne spodnie 
„ogrodniczki”



•  ze środkiem ściernym na bazie łagodnych 
    i skutecznych komponentów myjących
•  zmywa najmocniejsze zabrudzenia, np. lakier 
    samochodowy, smary, cement, oleje grafitowe
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Pasta do mycia rąk
Nr art. Pojemność

39011 500 g

39016 4 kg

Pasta do mycia rąk 4kg

Dozownik pasty do mycia rąk 
•  ułatwia dozowanie pasty
•  kompatybilny z pastą do mycia rąk nr 39016

Uchwyt pasty do mycia rąk 
•  wygodny uchwyt do zamocowania pojemnika z pastą do mycia rąk, np. na ścianie
•  kompatybilny z pastą do mycia rąk nr 39016

Nr art.

39901

Nr art.

39931
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WYTRZYMAŁOŚĆ

WYGODA UŻYCIA

Folie maskujące 
Papiery maskujące 
Taśmy lakiernicze 
Akcesoria
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2. MASKING
MASKOWANIE

Kto lubi maskowanie? No, tak… wiemy. To niewdzięczna 

praca, której znaczenie widać dopiero, kiedy coś pójdzie 

źle. Wybierając materiały do maskowania, warto zwró-

cić uwagę na ich jakość i przeznaczenie. Czasem większą 

oszczędność uzyskamy, wybierając materiały wyższej jako-

Prawidłowe MASKOWANIE oszczędza czas
ści, które dadzą nam gwarancję, że nie polakierujemy tego, 

czego byśmy nie chcieli. Nie lubisz przykrych niespodzia-

nek? Sprawdź nasze produkty!

M A S K I N G
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Nr art. Rozmiar

90368 4 x 150 m

Nr art. Rozmiar

39397 4 x 5 m

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

91314 4 x 5 m 39388 4 x 7 m
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Folia maskująca w rolce

Folia maskująca w rolce 
• kompatybilna ze stojakiem do folii i papieru NOVOL 
   nr 39955
• odporna na wysokie temperatury do 120°C

HIT
MEGA

• dwustronna - dzięki elektrostatycznej warstwie wewnętrznej idealnie przylega do karoserii ułatwiając maskowanie 
   i zapobiegając wnikaniu odkurzu pomiędzy folię i karoserię. 
   Aktywna warstwa zewnętrzna zatrzymuje cząstki podkładu i lakieru krążące w powietrzu i jest oznaczona napisem 
   „PAINT THIS SIDE”
• pozwala na łatwe i szybkie zamaskowanie pojazdu przez jedną osobę, oszczędzając czas i koszty
• pomaga zredukować ilość cząsteczek odkurzu krążących w powietrzu - zmniejsza ryzyko wtrąceń i minimalizuje 
   ryzyko poprawek na dalszych etapach naprawy
• cząsteczki farby przylegają do powierzchni, nie wykruszają się i nie łuszczą

Folia ochronna Plus 
• folia ochronna o zwiększonej grubości i wytrzymałości mechanicznej
• występuje w dwóch rozmiarach dla lepszego dopasowania do wielkości 
   zabezpieczanej powierzchni
• zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniem farbą i lakierem, oraz 
   pyłem, kurzem i wilgocią
• uniwersalne zastosowanie również w przemyśle, budownictwie i pracach  
   domowych

Folia ochronna Standard 
• pozwala zabezpieczyć powierzchnię przed zabrudzeniem farbą i lakierem 
   oraz pyłem, kurzem i wilgocią
• uniwersalne zastosowanie również w przemyśle, budownictwie i pracach 
   domowych



Nr art. Rozmiar

90671 90 cm x 20 m
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Typ
produktu

Grubość
folii

Wielkość
auta

Wytrzyma-
łość

Elastyczność Pochłanianie 
farb i lakie-
rów

Właściwości 
elektrosta-
tyczne

Właściwości 
oddychające

Folia ochronna 
Standard 4 x 5 m
Art. nr 39199

5 μm ***** ***** x x x

Folia ochronna Plus 
4 x 5 m
Art. nr 91314

6 μm ***** ***** x x x

Folia ochronna Plus 
4 x 7 m
Art. nr 39388

6 μm ***** ***** x x x

Folia maskująca 
4 x 150 m
Art. nr 90368

9,5 μm ***** ***** v v x

Porównanie folii

Papier maskujący
Czy wiesz, że korzystając z materiałów pochodzenia naturalnego dbasz o ekologię? 
Takie produkty jak papiery maskujące wyprodukowane są z odnawialnego surowca. 
Papiery NOVOL są nie tylko ekologiczne, ale doskonale sprawdzają się w maskowaniu pojazdów. Wszystkie są dwustron-
ne - gładka strona zewnętrzna jest odporna na przesiąkanie farb i lakierów. Papier NOVOL nie pozostawia pyłków, co 
pomaga zminimalizować wtrącenia na lakierowanej powierzchni. Kompatybilne ze stojakami NOVOL nr 39954 i 39955. 
W ofercie znajdziesz kilka rodzajów i szerokości. Wybierz ten papier, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Papier maskujący 50 g/m2 
• sprawdzony w najtrudniejszych warunkach pracy
• wyjątkowo gruby i wytrzymały
• zwiększona odporność na rozerwanie i przesiąkanie podkładów i lakieru
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Papier maskujący 45 g/m2 
• dostępny w kilku szerokościach, w zależności od potrzeb 
• wytrzymały, nie przesiąka

HIT
MEGA

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

39310 30 cm x 280 m 39312 90 cm x 280 m

39311 60 cm x 280 m 39313 120 cm x 280 m

Papier maskujący 40 g/m2 
• uniwersalny i ekonomiczny
• dostępny w kilku szerokościach, w zależności od potrzeb

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

39300 30 cm x 280 m 39302 90 cm x 280 m

39301 60 cm x 280 m 39303 120 cm x 280 m

Gramatura 50 g/m2 45 g/m2 40 g/m2

Dostępne rozmiary 90 cm x 20 m 30 cm x 280 m
60 cm x 280 m
90 cm x 280 m
120 cm x 280 m

30 cm x 280 m
60 cm x 280 m
90 cm x 280 m
120 cm x 280 m

Absorpcja wody Cobb60 [g/m2] max. 30 max. 30 max. 30

Wytrzymałość na przedarcie [mN]
(MD = wzdłuż włókien; 
CD = w poprzek włókien)

MD 400
CD 500

MD 320
CD 410

MD 285
CD 360

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]
(MD = wzdłuż włókien; 
CD = w poprzek włókien)

MD 5,70
CD 2,25

MD 4,85
CD 1,99

MD 4,32
CD 1,76

Porównanie papierów maskujących
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Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

91238 25 mm x 50 m 91240 50 mm x 50 m

91239 38 mm x 50 m

Taśmy lakiernicze
Taśmy maskujące NOVOL są odporne na wysokie temperatury i nie pozostawią kleju na karoserii.  
W naszej ofercie znajdziesz taśmy dostosowane nawet do najtrudniejszych wyzwań. 

Taśma lakiernicza AQUA UV 
• przeznaczona do najbardziej wymagających warunków pracy
• odporna na długotrwałe działanie wysokich temperatur 
   do 30 minut w 110°C

HIT
MEGA

Taśma lakiernicza AQUA UV

Taśma do zadań specjalnych, o bardzo wysokiej odporności na wodę i promieniowanie UV
• przeznaczona do pracy z produktami wodorozcieńczalnymi, odporna na wilgoć i wodę 
   (również podczas szlifowania na mokro)
• super odporna na promieniowanie UV. Nie pozostawia śladów kleju nawet wystawiona na kilkudniowe 
   oddziaływanie promieni słonecznych. Doskonała do pracy z produktami utwardzanymi promieniami UV
• bardzo mocna, doskonała przyczepność do różnego rodzaju powierzchni (karoseria, tworzywa sztuczne, 
   elementy gumowe, szyby), również do powierzchni chropowatych
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Taśma lakiernicza PREMIUM 110°C  
• odporna na przesiąkanie lakieru
• nie pozostawia śladów kleju

HIT
MEGA

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

91234 19 mm x 50 m 91416 30 mm x 50 m 91237 50 mm x 50 m

91235 25 mm x 50 m 91236 38 mm x 50 m

Taśma lakiernicza STANDARD 80°C 
• dobra przyczepność do karoserii, szyb oraz elementów gumowych
• odporna na działanie wysokich temperatur do 60 minut w 80°C
• nie pozostawia śladów kleju
• odporna na przesiąkanie lakieru
• nadaje się do produktów rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

39215 19 mm x 50 m 39218 38 mm x 50 m

39216 25 mm x 50 m 39219 50 mm x 50 m

39217 30 mm x 50 m

Taśma lakiernicza PREMIUM 110°C

Taśma do zadań specjalnych, wyjątkowo mocna, o wysokiej przyczepności.
• doskonała przyczepność do różnego rodzaju powierzchni (karoseria, tworzywa sztuczne, elementy gumowe, 
   szyby), również do powierzchni chropowatych
• przeznaczona do najbardziej wymagających warunków pracy
• odporna na długotrwałe działanie wysokich temperatur do 30 minut w 110°C
• najlepiej sprawdza się z produktami rozcieńczalnikowymi
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Taśma piankowa do wnęk  
• do zabezpieczania szczelin między drzwiami, pokrywą silnika i bagażnika, a ich wnękami 
   w karoserii pojazdu
• niweluje efekt ostrego odcięcia lakieru - specjalny kształt zapewnia płynne przejście 
   nanoszonego lakieru na krawędziach wnęk oraz przetłoczeniach karoserii
• skutecznie zapobiega wnikaniu odkurzu lakierniczego do wnętrza pojazdu
• łatwe maskowanie profili i zaokrąglonych krawędzi, dzięki wysokiej elastyczności
• nie zostawia śladów kleju
• wygodne, przyjazne dla użytkownika opakowanie - dyspenser taśmy

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

39273 13 mm x 20 mb 91056 13 mm x 50 mb

Porównanie taśm lakierniczych
Typ
produktu

Dostępne szero-
kości

Odporność 
na tempera-
turę

Odporność 
na wodę

Odporność 
na promie-
niowanie 
UV

Poziom 
przyczep-
ności

Taśma lakiernicza STANDARD 80°C 19; 25; 30; 38; 
48 mm

v v x v v

Taśma lakiernicza PREMIUM 110°C 19; 25; 30; 38; 
48 mm

v v v v v v v v

Taśma lakiernicza AQUA UV 25; 38; 50 mm v v v v v v v v v v v
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Taśma liniowa  
• do precyzyjnego maskowania oraz rozdzielania kolorów na lakierowanym elemencie
• pozwala na uzyskanie ostrych, wyraźnych konturów naniesionego lakieru
• bardzo wysoka przyczepność, nie ma ryzyka odklejenia podczas pracy
• bardzo elastyczna, dobrze układa się na krzywiznach i owalnych powierzchniach bez 
   marszczenia krawędzi
• odporna na wysokie temperatury do 150°C
• nie pozostawia śladów kleju

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

90693 3 mm x 33 mb 90695 9 mm x 33 mb

90694 6 mm x 33 mb 90676 12 mm x 33 mb

Taśma odchylająco - maskująca  
• do maskowania gumowych uszczelek drzwi, szyb i lamp samochodowych. 
   Umożliwia lakierowanie pod uszczelką bez konieczności demontażu i zapobiega 
   jej zabrudzeniu.
• składa się z dwóch pasków usztywnionej kliszy odchylającej uszczelkę, o szer. 9 
   oraz 11 mm oraz części miękkiej, która służy do przyklejenia taśmy do lakierowanej 
   powierzchni
• wygoda i łatwość maskowania zaokrąglonych krawędzi elementów, dzięki możliwości 
   dzielenia taśmy na krótkie odcinki (taśma jest perforowana co 42 mm)
• nie pozostawia śladów kleju

Nr art. Rozmiar

91191 (9 + 11 mm) 50 mm x 10 mb
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Nożyk do folii i papieru  
• bezpieczny dla użytkownika - specjalnie zabezpieczone ostrze zapobiega zranieniu
• specjalna konstrukcja zapobiega przypadkowemu zarysowaniu po wierzchni lakieru
• bardzo ostry, skutecznie tnie materiały maskujące. Konstrukcja ułatwia wycinanie 
   różnorodnych kształtów
• łatwe przechowywanie, trudno go zgubić - wyposażony w magnes, można go 
   bezpiecznie przyczepić do karoserii lub stalowych mebli warsztatowych

Akcesoria

Stojak/dyspenser do folii i papieru  
• ułatwia i przyspiesza maskowanie pojazdu
• ergonomiczny, solidnie wykonany
• kompatybilny z papierem maskującym i folią maskującą NOVOL
• występuje w dwóch wariantach: 
   - 2P (2-poziomowy) na rolkę papieru maskującego, o maksymalnej szerokości 90 cm 
   oraz dodatkowo rolki papieru o szerokości 60 i 30 cm 
   - 3P (3-poziomowy) na rolkę folii maskującej lub papieru o maksymalnej szerokości 
   120 cm oraz dwa dodatkowe poziomy na rolki papieru o mniejszej szerokości
• posiada podajnik taśmy lakierniczej - pozwala na automatyczne dozowanie taśmy 
   lakierniczej na papier maskujący

Nr art. Stojak Nr art. Stojak

39954 2P 39955 3P

Nr art.

91015
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SKUTECZNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

Pojemniki ciśnieniowe i akcesoria
Czyściwa techniczne
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3. CLEANING
ZMYWANIE

Ta z pozoru prozaiczna czynność, jaką jest oczysz-

czanie naprawianej powierzchni, jest jednym  

z ważniejszych etapów prac lakierniczych. Prawidłowo 

odtłuszczona powierzchnia zapewnia dobrą przyczepność 

poszczególnych warstw. Tu jednak warto zwrócić uwagę 

także na materiał, którego używamy czyszcząc powierzch-

nię. Złej jakości czyściwa mogą przysporzyć problemów 

w kolejnych etapach naprawy. Czyściwa NOVOL nie pylą, 

nie zarysowują i nie pozostawiają smug.  Znajdziesz tutaj 

dobrze przemyślane akcesoria, jak np. pojemnik ciśnie-

niowy, który pozwala równomiernie i oszczędnie nanosić 

zmywacz na powierzchnię. Nakładki kodujące to sprytny 

sposób na rozróżnienie zawartości poszczególnych pojem-

ników. Wypróbuj nasze rozwiązania i ułatw sobie pracę.

C L E A N I N G
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Pojemnik ciśnieniowy i akcesoria

Pojemnik ciśnieniowy 
• ułatwia szybkie i równomierne nanoszenie zmywaczy
• pomaga zaoszczędzić znaczne ilości zmywaczy w porównaniu z nanoszeniem za pomocą ściereczek lub czyściwa
• wszystkie części pojemnika ciśnieniowego są odporne na rozpuszczalniki stosowane w lakiernictwie

Pojemnik ciśnieniowy  
• wydłużona żywotność produktu dzięki dostępności kompletu 
   wymiennych uszczelek
• pojemność 900 ml

HIT
MEGA

Nr art.

91135

Nr art.

91134

Nakładki kodujące do pojemnika ciśnieniowego 
• już nie pomylisz pojemników
• nakładki kodujące w 5 kolorach dla łatwej identyfikacji zawartości pojemnika
• prosty montaż na pojemniku „na kliknięcie”
• pomagają utrzymać porządek w warsztacie i pozwalają wyeliminować błędy w pracy

Zestaw uszczelek do pojemnika ciśnieniowego 
• ekologiczne rozwiązanie, pozwalające na wydłużenie żywotności pojemnika 
   ciśnieniowego
• prosta i szybka wymiana uszczelek

Nr art.

39966
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Czyściwo techniczne trójwarstwowe białe
• trójwarstwowe uniwersalne czyściwo celulozowe w rolce
• wszechstronne zastosowanie
• podwyższona wytrzymałość mechaniczna. Dzięki odpowiedniej strukturze (wytłoczenia na powierzchni) 
   charakteryzuje się wysoką chłonnością i wydajnością

Czyściwo techniczne trójwarstwowe białe
• nie zarysowuje powierzchni i nie pozostawia smug
• gramatura 65g/m2
• długość rolki 220 m

HIT
MEGA

Ręcznik papierowy dwuwarstwowy 
• dwuwarstwowy uniwersalny ręcznik papierowy w rolce
• wszechstronne zastosowanie
• gramatura 40g/m2

Nr art.

39511

Nr art. Rolka Nr art. Karton

91410 385 listków 39x30cm, 150mb 91409 100 listków 39x30cm

Nr art.

39510

Czyściwo włókninowe Premium 
• bardzo wydajne i skuteczne
• zwiększone możliwości absorbcji różnych substancji płynnych
• nie rozrywa się, nie strzępi, nie zostawia włókien i pyłków
• nie zarysowuje powierzchni i nie pozostawia smug
• idealne do przecierania powierzchni na każdym etapie pracy

NOWOŚĆ

Czyściwo włókninowe Premium

Wypróbuj profesjonalne czyściwo NOVOL Premium i poczuj różnicę.  
Czyściwo ze specjalnej włókniny celulozowo – poliestrowej zostało opracowane specjalnie dla ułatwienia prac 
lakierniczych. Doskonale zbiera pył i kurz oraz nie zostawia włókien i pyłków. Jest odporne na rozpuszczalniki, 
nie rozrywa się i nie strzępi. Dzięki zwiększonej chłonności i wytrzymałości jest kilkukrotnie bardziej wydajne 
niż tradycyjne czyściwa papierowe. Przeznaczone do mycia i odtłuszczania. Do użycia z produktami konwencjo-
nalnymi oraz wodorozcieńczalnymi, a także do czyszczenia powierzchni zabrudzonych olejami. 



26      MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DLA LAKIERNICTWA

PRECYZJA

OSZCZĘDNOŚĆ

Szlifowanie
Matowanie powierzchni
Oczyszczanie skorodowanych miejsc 
Szpachlowanie
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4. SANDING
SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE

Każdy lakiernik dobrze wie, trzeba się napracować, żeby… 

nie było tego widać. Szpachlowanie to etap wymagający 

największej precyzji. Na szczęście mamy materiały, które 

ułatwią Ci pracę i pozwolą uniknąć poprawek w później-

szym czasie. Oprócz papierów, włóknin i dysków ścier-

nych, przyborów do aplikacji i mieszania szpachli, w ofercie 

Precyzja i oszczędność.
NOVOL znajdziesz także  puder kontrolny, dzięki któremu 

oszlifowana powierzchnia będzie idealnie przygotowana 

do lakierowania. Sprawdź też co potrafi nasza sprytna pa-

sta matująca SCUFF & MATT.

M A S K I N G
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Szlifowanie

Nr art.

63301

Tarcza robocza z rzepem Ø150 mm (15 otw.) 
• tarcza ø 150 mm z mocnym i trwałym rzepem do mocowania krążków papieru 
   ściernego
• przystosowana do maszyny szlifierskiej na gwint M14
• konstrukcja kanałów odsysających umożliwia perfekcyjne zebranie pyłu szlifierskiego 
   oraz optymalny przepływ powietrza chroniący przed przegrzaniem tarczy
• konfiguracja 15 otworów pozwala na stosowanie z większością krążków szlifierskich

Podkładka miękka do krążków ściernych Ø150 mm (15 otw.) 
• elastyczne podkładki przejściowe ø 150 mm na rzep
• konfiguracja 15 otworów pozwala na stosowanie z większością krążków szlifierskich
• do precyzyjnej i bezpiecznej obróbki wykańczającej w szczególności szlifowania na 
   łukach i krawędziach w połączeniu z tarczą roboczą (art. nr 63301) na szlifierkach 
   oscylacyjnych
• do wyboru 2 grubości: 5 i 10 mm

Nr art. Grubość Nr art. Grubość

63101 5 mm 63001 10 mm
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Krążki ścierne białe Ø150 mm (15 otw.) 
• do szlifowania maszynowego na sucho na wszystkich etapach naprawy
• wytrzymałe i trwałe podłoże papierowe
• skuteczne i wydajne ścierniwo: tlenek aluminium Al2O3 zapewnia 
   długotrwałe użytkowanie
• nasyp otwarty z powłoką NON-FILL zapobiegającą zapychaniu

Krążki ścierne zielone Ø150 mm (15 otw.)  
• do szlifowania maszynowego na sucho i na mokro, 
   na wszystkich etapach naprawy
• bardzo wytrzymałe i trwałe podłoże foliowe PET
• skuteczne i wydajne ścierniwo: tlenek aluminium 
   Al2O3 zapewnia długotrwałe użytkowanie
• nasyp otwarty z powłoką NON-FILL zapobiegającą 
   zapychaniu

HIT
MEGA

Nr art. Gradacje Nr art. Gradacje Nr art. Gradacje

60302 P60 60309 P240 60316 P800

60303 P80 60310 P280 60317 P1000

60304 P100 60311 P320 60318 P1200

60305 P120 60312 P360 60319 P1500

60306 P150 60313 P400

60307 P180 60314 P500

60308 P220 60315 P600

Nr art. Gradacje Nr art. Gradacje Nr art. Gradacje

60821 P80 60825 P220 60829 P500

60822 P120 60826 P240 60830 P600

60823 P150 60827 P320 60831 P800

60824 P180 60828 P400
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Typ
produktu

Gradacje Szlifowanie 
na sucho

Szlifowanie 
na mokro

Warstwa 
„non-fill”

Zakres prac Uwagi:

Krążek ścierny 
Biały

P80, P120, P150, 
P180, P220, 
P240, 
P320, P400, 
P500, 
P600, P800

v x v szlifowanie szpa-
chlówek; szlifowanie 
podkładów; docięcie 
struktury lakieru; 
matowanie pod kolejną 
warstwę lakieru bez-
barwnego;

podłoże papierowe - 
wyłącznie do szlifowa-
nia na sucho;

Krążek ścierny 
Zielony

P60, P80, P100, 
P120, P150, 
P180, P220, 
P240, P280, 
P320, P360, 
P400, P500, 
P600, P800, 
P1000, P1200, 
P1500

v v v szlifowanie szpa-
chlówek; szlifowanie 
podkładów; docięcie 
struktury lakieru; 
matowanie pod kolejną 
warstwę lakieru bez-
barwnego; usuwanie 
wtrąceń; przygotowa-
nie do polerowania;

podłoże foliowe PET 
- do szlifowania na 
sucho i na mokro;
bardziej wytrzyma-
ła warstwa nośna 
papieru;

Porównanie krążków ściernych

Papier ścierny na gąbce 
• papier ścierny na gąbce, idealny do szlifowania trudno dostępnych miejsc 
   oraz na krawędziach i krzywiznach
• minimalizuje ryzyko powstawania przeszlifek
• powłoka Non-Fill zapobiegająca zapychaniu papieru
• do stosowania na sucho i na mokro
• rolka 115 mm x 25 m z wygodną perforacją co 125 mm

Nr art. Gradacje Nr art. Gradacje

91172 P240 91175 P600

91173 P320 91176 P800

91174 P400
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Puder kontrolny 150 g 
• do użycia podczas szlifowania szpachlówki oraz podkładu
• pomaga zaoszczędzić czas, wysiłek i koszty związane z koniecznością dokonywania 
   poprawek na późniejszym etapie lakierowania
• duże oszczędne opakowanie 150 g sprawi, że produkt wystarczy na bardzo długo
• ergonomiczny i oszczędny aplikator pomaga równomiernie rozprowadzić puder na 
   powierzchni

Nr art.

91324

Wydajny  
i ergonomiczny 
aplikator

Wyjątkowo wyraźny kontrast 
ujawnia każdą niedoskonałość 
na obrabianej powierzchni

NOWOŚĆ

Puder kontrolny 150 g

Udoskonal swój proces szlifowania! Koniec z przykrymi niespodziankami, teraz nawet najdrobniejsze niedoskona-
łości na szpachlówce lub podkładzie natychmiast zobaczysz i usuniesz. 
Puder kontrolny NOVOL daje doskonały kontrast, na którym dostrzeżesz każdy najmniejszy mankament. Pomaga 
szybciej osiągnąć doskonale gładką powierzchnię i wyprowadzić kształt karoserii zbliżony do oryginału. 
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Klocki szlifierskie

Matowanie powierzchni

• do ręcznego szlifowania szpachlówek poliestrowych i podkładów akrylowych za pomocą papieru ściernego
• dwustronne z każdą stroną o innym stopniu twardości
• przeznaczone do obróbki na sucho i na mokro

Klocek typu A  
• struktura warstwowa typu sandwich umożliwia uzyskanie dużej sztywności przy 
   zachowaniu niskiej wagi

Klocek typu E  
• funkcjonalność klocka szlifierskiego została zwiększona przez zaokrąglenie jednej 
   krawędzi, co ułatwia obróbkę krzywizn wewnętrznych

Nr art. Klocek typu A 

62802 210 x 75 mm

Nr art. Klocek typu E 

62902 135 x 75 mm

Nr art. Gramatura Nr art. Gramatura

91380 500 g 91379 1 kg

• ułatwia przygotowanie elementów do lakierowania, a w szczególności stref 
   cieniowania, np. lakieru bazowego, bezbarwnego lub emalii nawierzchniowych
• wspomaga osiągnięcie optymalnego efektu końcowego i wpływa na uzyskanie 
   równomiernego wyglądu lakierowanej powierzchni
• dzięki odpowiedniej konsystencji, łatwo się rozprowadza i równomiernie 
   matuje powierzchnię
• do użycia z szarą włókniną ścierną NOVOL np. Ultra Fine (nr art. 39526) 

NOWOŚĆ

Pasta matująca NOVOL Scuff & Matt 
Trzeba skutecznie przygotować strefę cieniowania? Odkryj naszą nową pastę NOVOL Scuff & Matt i skróć czas 
przygotowania powierzchni przed lakierowaniem. Oczyszcza, odtłuszcza i matuje, zwiększając przyczepność. 
Idealnie przygotowuje powierzchnię przed aplikacją warstw dekoracyjnych. 
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Włóknina ścierna
• niezastąpiona w procesie przygotowania powierzchni (przy ręcznym oczyszczaniu, m.in. z rdzy, odtłuszczaniu 
   i matowaniu powierzchni profilowanych i krawędzi)
• trójwymiarowa struktura włókniny zapewnia jednakowe działanie i idealne wykończenie powierzchni, nawet 
   w trudno dostępnych miejscach oraz niezmienną geometrię elementu
• pozwala znacznie przyśpieszyć prace przygotowawcze (łatwiejsze i szybsze matowanie)
• pakowana po 10 szt.
Dostępna w trzech gradacjach w zależności od potrzeb:

General Purpose (zielona) 320
• wstępne prace przygotowawcze
• czyszczenie z rdzy
• szybkie i agresywne zmatowanie powierzchni 
   (np. przed szpachlówką poliestrową)

Very Fine (czerwona) 360
• matowanie przed aplikacją podkładu
• matowanie nowych elementów (kataforeza)
• przygotowanie dużych powierzchni pod aplikację pokładu 
   (pokrywa silnika, klapa bagażnika)
• przygotowanie tworzyw sztucznych (zderzaki, spoilery)
• czyszczenie z tłuszczu, oleju i rdzy elementów silnika i innych 
   części mechanicznych
• czyszczenie felg

Ultra Fine (szara) 800
• możliwość stosowania z pastą matującą NOVOL Scuff & Matt 
   (nr art. 91379 oraz 91380) lub z odtłuszczaczem
• matowanie podkładu
• przygotowanie tworzyw sztucznych (zderzaki, spoilery)
• matowanie lakieru
• przygotowanie powierzchni pod lakiery 1- lub 2-warstwowe 
   oraz przygotowanie do cieniowania

HIT
MEGA

HIT
MEGA

HIT
MEGA

Nr art.

39528

Nr art.

39529

Nr art.

39526
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Oczyszczanie skorodowanych miejsc

Dysk ścierny 
• dysk z włókniny pokrytej materiałem ściernym do mechanicznego 
   oczyszczania spawów, usuwania skorodowanych warstw oraz lakieru, 
   podkładu, mas uszczelniających, itd.
• mocowany do wiertarki za pomocą specjalnego trzpienia mocującego 
   ø 6 mm (nr art. 63012)
• skutecznie usuwa korozję nie uszkadzając struktury metalu
• otwarta struktura zapobiega zapychaniu się dysku i nadmiernemu 
   nagrzewaniu powierzchni
• sztywny i gęsty splot włókien nylonowych zapewniający wysoką wytrzy
   małość produktu
• wersja niebieska z dodatkową impregnacją dla zwiększenia trwałości

Nr art. Rodzaj Nr art. Rodzaj

62001 dysk czarny 62101 dysk niebieski

Typ
produktu

Wstępne przygoto-
wanie, czyszczenie  
z rdzy, szybkie  
i agresywne zmato-
wanie powierzchni

Matowanie 
nowych 
elementów 
(np. uszko-
dzonej 
kataforezy) 
oraz dużych 
powierzch-
ni przed 
aplikacją 
podkladu

Przygo-
towanie 
tworzyw 
sztucznych 
(zderzaki, 
spojlery)

Przygoto-
wanie po-
wierzchni 
pod lakiery 
1- i 2-war-
stwowe

Matowanie pod-
kładu i lakieru

Przygotowanie do 
cieniowania

Fine (zielona) v x x x x x

Very Fine (bordo) x v v x x x

Ultra Fine (szara) x x v v v v

Porównanie włóknin ściernych
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Szpachlowanie

Szpachelka plastikowa 
• elastyczna, co ułatwia pracę na karoserii o zróżnicowanym kształcie
• pomaga użytkownikowi dokładnie wymieszać szpachlówkę 
   z utwardzaczem oraz w wygodny sposób nałożyć szpachlówkę na 
   naprawiany element
• wykonana z tworzywa sztucznego, co minimalizuje ryzyko zarysowania 
   powierzchni naprawianego elementu

Trzpień mocujący do dysku ściernego 
• umożliwia zamocowanie dysku ściernego (nr art. 62001 oraz 62101) 
   na wiertarce
• ø 6 mm
• trwały i solidny

Nr art. Zestaw

39715 10 szt.

Nr art.

63012
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Podkładka do mieszania szpachlówki 
• zestaw 50 gładkich arkuszy do mieszania szpachlówki 
   z utwardzaczem
• wygodna i poręczna
• pomaga utrzymać czystość w warsztacie
• wykonana z wytrzymałego, nieabsorbującego 
   i nieprzesiąkliwego papieru

HIT
MEGA

Nr art.

39760

Szpachelki metalowe „japonki” 
• zestaw czterech metalowych szpachelek w różnych rozmiarach
• wygodny uchwyt
• elastyczny metal ułatwia pracę na powierzchniach o różnym kształcie

Nr art. Zestaw

39734 4 szt.

Szpachelka metalowa i klocek szlifierski
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Urządzenie do czyszczenia metalowych szpachelek 
Wlej rozcieńczalnik, włóż brudną szpachelkę a urządzenie wykona resztę!
• łatwo i szybko oczyszcza metalowe szpachelki
• noże czyszczące zostały ukształtowane tak, by najefektywniej zbierały 
   wszelkie zanieczyszczenia
• wygodny ociekacz sprawia, że oczyszczona szpachelka jest gotowa do 
   użycia w każdej chwili 
• ułatwia utrzymanie czystości w warsztacie

Nr art.

39780
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SZYBKOŚĆ PRACY I WYGODA

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Wymieszaj i lakieruj z NOVOL Mix & Spray
Kubki i sitka lakiernicze
Listwy pomiarowe
Ściereczki pyłochłonne
Dobieranie koloru
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5. PAINTING
PRZYGOTOWANIE LAKIERU I LAKIEROWANIE

Który etap naprawy jest ukoronowaniem pracy lakierni-

ka? Właśnie ten! Jeśli wszystkie poprzednie prace zostały 

wykonane prawidłowo, to efekt lakierowania na pewno 

ucieszy oko fachowca. Sprawdź, o ile wygodniej dobierzesz 

właściwy kolor z naszymi lampami i panelami do natrysków 

próbnych. Przed polakierowaniem dokładnie usuniesz pyłki 

z pomocą ściereczek pyłochłonnych NOVOL. Spróbuj jak 

proste i wygodne jest przygotowanie materiału i lakierowa-

nie przy użyciu systemu jednorazowych kubków NOVOL 

Mix & Spray.

P A I N T I N G



40      MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DLA LAKIERNICTWA

System jednorazowych kubków lakierniczych NOVOL Mix & Spray 
• skrócony czas pracy
• oszczędność materiałów
• opakowanie, które zmienia się w organizer
• wygoda – koniec z myciem kubków!
• adapter do pistoletu – sprzedawany osobno

• Przy każdym mieszaniu 
oszczędzasz jeden kubek 
lakierniczy – wymieszaj 
i lakieruj w tym samym 
kubku!

• Lakieruj w dowolnej 
pozycji - dzięki kurcze-
niu się kubka, nie po-
wstaje podciśnienie, co 
zapewnia równomierny 
przepływ strumienia 
materiału 

• Nie zużyłeś wszyst-
kiego? Wykorzystaj 
później, dzięki szczelnym 
zatyczkom (dotyczy tylko 
produktów jednokompo-
nentowych)

• Utrzymuj porządek w 
warsztacie! Karton Mix & 
Spray jest organizerem, 
ułatwia przechowywanie 
i zapobiega zabrudzeniu 
kubków i wieczek pyłem 
i kurzem

NOWOŚĆ

NOVOL Mix & Spray

Lakieruj szybko i wygodnie!

Dzięki NOVOL Mix & Spray Twoja praca nabierze tempa. Koniec z brudną robotą, przelewaniem lakieru, myciem 
kubków i marnowaniem materiału!
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• Kubek miękki • Wieczko z filtrem • Kubek twardy • Pierścień zaciskowy

Zestaw NOVOL Mix & Spray zawiera: 
• funkcjonalne opakowanie dyspenser - 1 szt.
• jednorazowa zatyczka - 20 szt.
• wielorazowy pierścień mocujący - 1 szt.
• jednorazowe wieczko z filtrem - 50 szt.
• jednorazowy, miękki kubek wewnętrzny - 50 szt.
• wielorazowy, sztywny kubek zewnętrzny - 1 szt.

NOWOŚĆ
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NOVOL Mix & Spray 
DOBIERZ ADAPTER DO TWOJEGO PISTOLETU

Marka/typ pistoletu Adapter stalowy Adapter 
stalowy

Adapter 
kompozytowy

Adapter 
kompozytowy

IWATA WS400, LS400 nr art. 91371 nr art. 91372

IWATA W400 nr art. 91261 nr art. 91262

SATA (Quick Lock) nr art. 91263 nr art. 91264

Devilbiss nr art. 91264 nr art. 91266

Idealnie dopasowane: 
• do wszystkich typów lakierów i podkładów - dostępne filtry 125 µ i 190 µ 
• do różnej wielkości napraw - dostępne pojemności 400, 600 i 800 ml
• do twojego pistoletu lakierniczego - dostępne różne typy adapterów
• do twojego warsztatu - przemyślany karton-organizer pomoże ci utrzymać czystość i porządek

Rodzaj filtra [µ] Rodzaj materiału Objętość 
kubka 
400 ml

Objętość 
kubka 
600 ml

Objętość 
kubka 
800 ml

125 µ Lakier bezbarwny, lakier bazowy wodorozcieńczalny i 
rozcieńczalnikowy, podkład mokro na mokro, podkład 
gruntujący, podkład wypełniający

nr art. 91255 nr art. 91256 nr art. 91257

190 µ Podkład mokro na mokro, podkład gruntujący, podkład 
wypełniający

nr art. 91259
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Kubki lakiernicze
• wieczka pozwalają na szczelne zamknięcie kubka, 
   niezbędne do przenoszenia, przechowywania oraz 
   zabezpieczenia materiału lakierniczego przed pyłem 
   i zanieczyszczeniami
• antystatyczne, odporne na rozpuszczalniki stosowane 
   w lakiernictwie

HIT
MEGA

Kubki lakiernicze
• wykonane z polipropylenu (PP), solidne, wytrzymałe i elastyczne, nie pękają
• wyraźne podziałki naniesione od wewnątrz ułatwiają dokładne dozowanie materiału, utwardzaczy 
   i rozcieńczalników
• skala pojemnościowa co 50, 100 lub 200 ml, proporcje mieszania 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, dodatek rozcieńczalnika 10% 
   lub 20%
• dopasowane do różnej wielkości naprawy - 4 różne pojemności

Nr art. Kubek 
o pojemności 

39102 0,385 l

39100 0,75 l

39101 1,4 l

39103 2,3 l

Nr art. Wieczko do kubka  
o pojemności 

39112 0,385 l

39110 0,75 l

39111 1,4 l

39113 2,3 l

Sitka lakiernicze
• do stosowania z lakierami wodnymi 
   i rozcieńczalnikowymi
• dwa rozmiary oczek 125 µ lub 190 µ dostosowane do 
   filtrowania podkładów, baz wodorozcieńczalnych 
   i rozcieńczalnikowych oraz lakierów bezbarwnych 
• wytrzymałe, nylonowe sitka zapewniają dokładną 
   i szybką filtrację materiału lakierniczego
• pakowane po 250 szt.

HIT
MEGA

Nr art. Rozmiar Nr art. Rozmiar

39134 125 µ 39135 190 µ
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Listwy pomiarowe 
• aluminiowa listwa pomiarowa ułatwia dozowanie właściwych proporcji 
   utwardzacza i rozcieńczalnika podczas przygotowania materiału 
   lakierniczego
• występuje w dwóch długościach z precyzyjną podziałką do odmierzania 
   materiału o różnych proporcjach mieszania 2:1/3:1 lub 4:1/5:1 oraz 
   podziałką w cm
• produkt przyjazny dla środowiska, wykonany z materiału podlegającemu 
   powtórnemu przetworzeniu
• produkt trwały, wielokrotnego użytku

Nr art. Listwa Nr art. Listwa

39688 mała 2:1, 3:1 39698 duża 2:1, 3:1

39689 mała 4:1, 5:1 39699 duża 4:1, 5:1
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Ściereczka pyłochłonna gładka 
• lepka powierzchnia pozwala na skuteczne usunięcie cząsteczek kurzu i pyłu przed 
   lakierowaniem
• dzięki nasączeniu specjalnym impregnatem, cząsteczki kurzu są wchłaniane 
   i zatrzymywane pomiędzy włóknami ściereczki
• nie zawiera wosków oraz silikonu, nie pozostawia śladów i smug na karoserii
• nadaje się do wielokrotnego użytku

Ściereczka pyłochłonna waflowana
• opracowana specjalnie do usuwania luźnych 
   zanieczyszczeń, włosów, pyłu i kurzu z powierzchni 
   przeznaczonych do lakierowania
• dzięki nasączeniu specjalnym niewysychającym 
   impregnatem, cząsteczki kurzu są wchłaniane 
   i zatrzymywane pomiędzy włóknami ściereczki
• bardzo wydajna, posiada wyjątkową pofalowaną 
   strukturę, co zwiększa właściwości pyłochłonne
• nie zawiera wosków oraz silikonu, nie pozostawia 
   śladów i smug na karoserii
• nadaje się do wielokrotnego użytku
• nie strzępi się
• biodegradowalna i przyjazna dla środowiska

HIT
MEGA

Nr art.

39550

Nr art.

39540

UNIKAJ WTRĄCEŃ! 
- WYPRÓBUJ NASZE ŚCIERECZKI PYŁOCHŁONNE
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Panele metalowe do natrysku
• trwałe, nadają się do długotrwałego przechowywania
• panele w dwóch rozmiarach do wyboru
• otwór w każdym panelu pozwala na ich lepsze uporządkowanie 
   i wygodne przechowywanie

HIT
MEGA

Dobierz właściwy kolor
Panele metalowe do natrysku 
Stwórz własny kolor box
• ułatwiają dopasowanie odpowiedniego koloru do lakierowanego elementu
• występują w systemie szarości widmowych i zapewniają optymalne tło pod lakier bazowy. 
Dodatkowo na każdym panelu jest naniesiony czarny pasek, służący do sprawdzenia poziomu krycia lakieru.

Nr art. Panele duże
150 x 105 mm

39796 P1 biały

39797  P2 jasnoszary

39798 P3 szary

39799 P4 ciemnoszary

Nr art. Panele małe 105 x 
70 mm

91328 P1 biały

91330  P3 szary

91331 P4 ciemnoszary

Panele metalowe do natrysku
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Test krycia 
• pomaga we właściwym doborze koloru lakieru bazowego
• po jednej stronie produktu znajduje się czarno-biała szachownica, która służy do oceny 
   siły krycia lakieru. Po drugiej stronie karta pokryta jest pasami w widmowych odcieniach 
   szarości (biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny), co umożliwia ocenę wpływu 
   koloru podłoża na końcowy efekt kolorystyczny
• komplet zawierający 50 kart papierowych z testem krycia

Nr art.

39158

Lampy Scangrip 
• emitują światło zbliżone do naturalnego światła dziennego, ułatwiają prawidłowy dobór 
   koloru do lakierowanego elementu
• ergonomiczne, wytrzymałe i odporne na uszkodzenia
• różne wielkości i moc lamp, w zależności od potrzeb
• długi czas pracy po naładowaniu baterii

Nr art. Lampa Nr art. Lampa

03.5650  Scangrip Minimatch 03.5652 Scangrip Multimatch R

03.5651  Scangrip Sunmatch Colour 
Match 3
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GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI

NIESKAZITELNY POŁYSK

System polerski NOVOL
Ściereczki z mikrofibry
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6. POLISHING
POLEROWANIE

Czy lakier jest gładki jak lustro? Jeszcze nie? 

W takim razie pozostał nam ostatni szlif, by efekt końco-

wy zachwycał perfekcją. A może samochód ma już pierw-

szą młodość za sobą? Przy pomocy produktów polerskich 

NOVOL, przywrócisz mu dawny blask! Jeśli polerowanie 

jest niezbędne, postaramy się, aby przebiegło szybko i bez-

problemowo.  Pasta i mleczko polerskie oraz gąbki NOVOL 

pomogą ci uzyskać idealny wygląd lakieru przy niewielkim 

wysiłku. Sprawdź i sam się przekonaj.

P O L I S H I N G
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Dwukrokowy system polerski NOVOL

Mleczko polerskie Finishing Glaze

Pasta polerska Fast Cut
• wysokiej jakości, drobnoziarnista pasta polerska, przeznaczona zarówno do utwardzonych powłok jak i świeżych 
   lakierów akrylowych oraz poliuretanowych, w tym o podwyższonej odporności na zarysowania 
   (typu SR – Scratch Resistance) 
• starannie dobrane komponenty pasty w połączeniu z wysokiej jakości gąbkami Novol HARD lub MEDIUM pozwalają 
   na łatwe i efektywne usunięcie rys z powierzchni przygotowanej papierami P1500-P2000
• usuwa uszkodzenia eksploatacyjne lakieru, rysy i zmatowienia

• uzyskaj doskonały połysk dzięki użyciu mleczka polerskiego wykonanego z komponentów najwyższej jakości
• przy użyciu gąbek MEDIUM lub SOFT pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia nabłyszczenia i utrwalenia 
   uzyskanego efektu (w szczególności na ciemnych kolorach)
• delikatnie ścierne właściwości mleczka, przy użyciu gąbki MEDIUM lub SOFT, pozwalają na odświeżenie powłoki 
   lakierniczej i usunięcie zarysowań 

Pasta polerska Fast Cut
• nie trać czasu na maskowanie - pasta nie reaguje z lakierem 
   bezbarwnym ani z plastikowymi i gumowymi częściami
• nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
• w opakowaniu 500 g

Mleczko polerskie Finishing Glaze
• poleruj jak ci wygodnie - nadaje się do polerowania 
   maszynowego i ręcznego
• nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
• opakowanie 500 g

HIT
MEGA

HIT
MEGA

Nr art.

64212

Nr art.

64712
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Gąbka polerska twarda HARD (biała)
• w połączeniu z pastą Fast Cut, w krótkim czasie, usuwa 
   rysy i nadaje lakierom połysk 
• otwarte kanaliki gąbki odpowiednio absorbują i stopniowo 
   oddają pastę ułatwiając osiągnięcie pożądanego efektu

Gąbka polerska średniej twardości MEDIUM 
(pomarańczowa)
• uniwersalna gąbka zalecana do użycia z pastą polerską 
   Fast Cut lub mleczkiem polerskim Finishing Glaze 
• przeznaczona do zastosowania na stare i nowe lakiery 
   w celu usunięcia drobnych rys

HIT
MEGA

HIT
MEGA

Nr art.

83906

Nr art.

63905 

Gąbka polerska miękka SOFT (czarna)
• specjalnie profilowana powierzchnia gąbki zapobiega 
   przegrzewaniu podczas polerowania i zapewnia równomierne 
   rozprowadzenie mleczka polerskiego
• zalecana do operacji wykańczających z użyciem mleczka 
   polerskiego Finishing Glaze
• minimalizuje ryzyko powstawania hologramów
• zalecana w szczególności do ciemnych lakierów
• zapobiega powstawaniu śladów po polerowaniu

HIT
MEGA

Nr art.

63804 

Gąbki polerskie Plus

Sprawdź jak unikalny kształt gąbek Plus pomaga równomiernie rozprowadzić pastę polerską oraz dotrzeć do trud-
nodostępnych powierzchni. Uzyskaj piękny wygląd, zarówno na utwardzonych jak i świeżych powłokach 
(w szczególności typu SR)
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Kulka polerska Ø80
• kulista forma ułatwia polerowanie w trudnodostępnych 
   miejscach np. wnękach i wgłębieniach
• doskonała do polerowania felg
• nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi 
   - pasuje do każdej wiertarki
• kulka polerska o średnicy 80 mm wykonana z gąbki 
   poliuretanowej

HIT
MEGA

Nr art.

63703 

Gąbki polerskie 
• gąbki HARD i MEDIUM w połączeniu z pastą Fast Cut usuwają rysy 
   i nadają lakierom połysk w krótkim czasie
• gąbki MEDIUM i SOFT w połączeniu z mleczkiem polerskim Finishing 
   Glaze są zalecane do operacji wykańczających
• zalecane zarówno do utwardzonych powłok jak i świeżych lakierów 
   (w szczególności typu SR)
• przeznaczone do zastosowania na stare i nowe lakiery w celu usunięcia 
   drobnych rys
• minimalizują ryzyko przegrzania powierzchni i powstawania hologramów

Mocowanie na rzep 
• rzep zapewnia szybkie mocowanie i wymianę gąbek

Nr art. Rodzaj Nr art. Rodzaj

90614  twarda HARD (biała) 90617 miękka SOFT (czarna)

90615 średniej twardości ME-
DIUM 
(pomarańczowa)

Mocowanie na gwint M14

Nr art. Rodzaj Nr art. Rodzaj

39800 twarda HARD (biała) 39820 miękka SOFT (czarna)

39810 średniej twardości ME-
DIUM 
(pomarańczowa)
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Talerz oporowy polerski na rzep 
• talerz oporowy polerski z rzepem przeznaczony do mocowania na nim 
   gąbki polerskiej
• umożliwia szybką zmianę gąbek podczas polerowania
• wyposażony w standardowy gwint M14
• zastosowanie: do wszystkich gąbek polerskich NOVOL I NOVOL Plus
• przeznaczony do łączenia gąbek gładkich i profilowanych z rzepem

Ściereczki z mikrofibry 
• doskonale polerują i usuwają plamy oraz pozostałości pasty polerskiej 
   i mleczka z powierzchni
• mikroaktywne włókna zatrzymują małe i większe cząsteczki brudu 
   w swoim wnętrzu, nie powodując zarysowania powierzchni
• świetnie sprawdzają się przy nakładaniu i polerowaniu wszelkiego 
   rodzaju politur, wosków lub „quick detailerów”
• do stosowania na mokro i na sucho
• wytrzymałe w eksploatacji, wystarczają na długo 
• można je wielokrotnie prać w temp. do 60°C

Nr art.

62401

Nr art.

63612

Nr art. Kolor Nr art. Kolor

61012  niebieska 90440 zielona

Zestaw polerski 
W skład zestawu wchodzi:
• pasta polerska Fast Cut
• mleczko polerskie Finishing Glaze
• 3 gąbki Plus o różnej twardości (HARD, MEDIUM, SOFT), mocowane na rzep 
• dwie ściereczki z mikrofibry
• talerz oporowy do mocowania gąbek polerskich
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NIEZAWODNOŚĆ

SIŁA PROSTYCH ROZWIĄZAŃ

Nanoszenie mas zabezpieczających
Mocowanie elementów
Pozostałe
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7. BODY
NAPRAWA KAROSERII ORAZ ELEMENTÓW 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wygodne w zastosowaniu, mocne i trwałe – takie są pro-

dukty NOVOL do naprawy i zabezpieczenia karoserii i ele-

mentów z tworzyw sztucznych. Nasze taśmy dwustronne 

z powodzeniem zastąpią tradycyjne metody spajania, np. 

kleje. Dzięki nim szybko i łatwo przymocujesz listwy bocz-

ne, emblematy, spojlery, itp. Z pozostałościami kleju na 

karoserii ekspresowo rozprawisz się dzięki krążkowi do 

usuwania taśmy, a dzięki pistoletom UBS aplikacja środków 

ochrony karoserii stanie się szybka i prosta.

B O D Y
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Nanoszenie mas zabezpieczających

Pistolet UBS do konserwacji
• pistolet do aplikacji środków ochrony karoserii 
   i konserwacji podwozia
• wyposażony w dyszę umożliwiającą regulację 
   szerokości strumienia i natężenia przepływu materiału
• wytrzymały i ergonomiczny korpus 
   (odlewany ciśnieniowo z aluminium)
• wężyk z tworzywa sztucznego, umożliwia aplikację 
   materiału w profilach zamkniętych

HIT
MEGA

Nr art.

39999

Pędzel nylonowy do mas 
• pomaga uzyskać strukturę uszczelnień zbliżoną do fabrycznej
• odporny na rozpuszczalniki stosowane w lakiernictwie
• szerokość 30 mm

Nr art.

90618
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Mocowanie elementów

Taśma dwustronna Premium
• łatwa w użyciu, elastyczna, o różnej szerokości od 6 do 19 mm
• odporna na działanie temperatur od -40°C do +150°C
• posiada bardzo wysoką odporność na działanie 
   rozpuszczalników organicznych

HIT
MEGA

Nr art. Szerokość Nr art. Szerokość

90689   6 mm/5 m 90691  12 mm/5 m

90690 9 mm/5 m 90692 19 mm/5 m

Taśma dwustronna Premium
Sprawdź ekstremalną siłę taśmy Premium i poczuj różnicę. Ten produkt z powodzeniem zastępuje inne tradycyj-
ne metody spajania, np. klejenie. Jeśli potrzebujesz trwale i solidnie zamocować listwy boczne, profile zewnętrz-
ne, emblematy, znaczki, lusterko wewnętrzne lub inne elementy - mamy na to mocny sposób.
• wysoce odporna na działanie promieni UV, soli, wody oraz warunków atmosferycznych
• przeznaczona do użytku wewnątrz i na zewnątrz pojazdu
• charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną
• posiada zdolność kompensacji drgań
• wyjątkowo trwale i solidnie łączy różne materiały (metal, drewno, szkło i tworzywa sztuczne)
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Nr art. Szerokość Nr art. Szerokość

39241 6 mm/5 m 39246   19 mm/5 m

39243 9 mm/5 m 39247  25 mm/5 m

39244 12 mm/5 m

Taśma dwustronna 
• do mocowania listew bocznych, profili zewnętrznych, emblematów, 
   znaczków, lusterek wewnętrznych, itp.
• odporna na działanie warunków atmosferycznych i soli
• posiada zdolność kompensacji drgań
• nadaje się do łączenia różnych materiałów 
   (metalu, drewna, szkła i tworzyw sztucznych)
• łatwa w zastosowaniu, elastyczna
• odporna na działanie temperatur od -40°C do +90°C
• odporna na rozpuszczalniki organiczne
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Krążek gumowy do usuwania taśmy dwustronnej 
• wykonany z twardego kauczuku o gładkiej krawędzi, służy do usuwania 
   taśm dwustronnych, pozostałości kleju oraz nalepek z elementów karoserii
• w komplecie z adapterem pozwalającym na zamocowanie na wiertarce
• skutecznie oczyszcza powierzchnię, nie uszkadzając warstw lakierniczych
• nie wymaga specjalistycznych narzędzi
• wydajny, wielokrotnego użytku

Mata wygłuszająca 
• samoprzylepna mata bitumiczna do wygłuszania bagażnika, drzwi, 
   podłóg samochodowych
• poprawia akustykę w aucie, zmniejsza wibracje i drgania, zwiększa 
   sztywność dużych płatów blach i redukuje hałas 
• elastyczna, łatwa do formowania i wycinania dowolnych kształtów
• dostępna w dwóch rozmiarach oraz w wersji z powierzchnią gładką 
   lub teksturowaną

Powierzchnia ze strukturą

Powierzchnia gładka

Nr art.

90696

Nr art. Szerokość Nr art. Szerokość

39199   25x50 cm 39197  50x50 cm

Nr art. Szerokość Nr art. Szerokość

39189   25x50 cm 39187  50x50 cm

NOWOŚĆ
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CZYSTOŚĆ

ŁATWOŚĆ APLIKACJI

Zadbaj o swoją kabinę lakierniczą 
Spray Booth Protect
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8. SPRAY BOOTH
OCHRONA KABINY LAKIERNICZEJ

Twoja kabina to twoja twierdza. Przyjemnie jest lakierować 

w otoczeniu śnieżnobiałych ścian, gdy nic nie zakłóca po-

strzegania kolorów.  Twój biznes w dużej mierze zależy od 

tego, aby kabina działała sprawnie i zawsze była utrzymana 

w czystości. W NOVOLu oferujemy prosty i niezawodny 

sposób na jej długotrwałą ochronę. Sprawdził się u setek 

lakierników w Polsce i Europie. Polecamy go również Tobie.

S P R A Y  B O O T H
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1. Nanieś płyn Spray Booth Protect na oczyszczone ściany 
kabiny. Możesz to zrobić jak Ci wygodnie: pistoletem 
lakierniczym, pistoletem UBS, wałkiem lub pędzlem

2. Na lepkie ściany naklej folię maskującą w rolce NOVOL 
(nr art. 90368)

3. Nanieś płyn Spray Booth Protect na folię

4. GOTOWE! Możesz lakierować. Po upływie 2-3 miesięcy wymień zabezpieczenie na nowe 
(w zależności od intensywności użytkowania kabiny)

ZADBAJ O SWOJĄ KABINĘ LAKIERNICZĄ 
- poznaj sposób NOVOLa krok po kroku
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Spray Booth Protect
• przezroczysty, lepki płyn do ochrony ścian kabiny 
   lakierniczej przed zabrudzeniem
• po nałożeniu płyn pozostaje długotrwale lepki, 
   pochłaniając odkurz lakierniczy, pył i cząsteczki brudu
• ułatwia utrzymanie ścian kabiny w czystości
• w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko powstawania 
   wtrąceń na lakierowanej powierzchni
• dla lepszej ochrony można zastosować z Folią 
   maskującą w rolce (art. nr 90368)
• płyn można łatwo zmyć ciepłą wodą
• przyjazny dla środowiska, biodegradowalny

HIT
MEGA

Nr art. Pojemność

90541 5 l
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Dołącz do N-family!
Poznaj naszą aplikację mobilną, dzięki której zyskujesz jesz-

cze więcej. Zbieraj punkty za zakupy i wymieniaj je na na-

grody. Do naszego programu możesz dołączyć jako warsz-

tat i wymieniać N-coins’y na nagrody, z których będziecie 

wspólnie korzystać (np. sprzęt warsztatowy, ekspres do 

kawy, koszulki) lub dać możliwość udziału w programie 

swoim pracownikom. Dzięki temu nagrody z programu 

będą dodatkowym bonusem pracy w Twoim warsztacie. 

To jeszcze nie wszystko. Dzięki aplikacji zyskujesz dostęp 

do fachowej wiedzy. Znajdziesz w niej N-training – czyli 

webinary szkoleniowe, dzięki którym dowiesz się jak pra-

cować z naszymi technologiami. 

Jak dołączyć? To proste:

1. Zeskanuj kod i ściągnij aplikację

2. Załóż konto
Podaj e-mail: warsztatu lub prywatny, w zależności na kogo ma być założone konto

3. Potwierdź rejestrację
Kliknij w link, który wysłaliśmy Ci e-mailem na podany przez Ciebie adres

4. Zbieraj punkty
Na wybranych produktach znajdziesz kody, które należy wprowadzić do   aplikacji (sekcja: Nagrody). Na powitanie dajemy 
Ci 100 punktów!

5. Odbierz nagrodę
Sprawdź nasz katalog nagród i ilość posiadanych punktów. Wybierz to, o czym marzysz! Na pewno to mamy!
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NOTATKI
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NOTATKI



PL

novol.com
facebook.com/novolPL

NOVOL Sp. z o.o.
PL 62-052 Komorniki
ul. Żabikowska 7/9
tel. +48 61 810 98 00


