ANTIGRAVEL MS
ŚRODEK OCHRONY KAROSERII
Produkt tworzący mocną, elastyczną warstwę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na uderzenia
kamieni. Zabezpiecza przed benzyną, olejami wodą i solą. Ma również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi.
Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy
pistoletu konwencjonalnego.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.

Art. nr

Poj.

Ilość sztuk
w kartonie

34202 (czarny)

500 ml

6

34212 (biały)

500 ml

6

34222 (szary)

500 ml

6

LZO dopuszcz. (kat B/5) = 840 g/l
LZO < 580 g/l

Kolory:

Odtłuścić

Przeszlifować
powierzchnię

Odtłuścić

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanosić
2-3 warstwy

5÷10 min.

40-60 min. /20°C

Oczyszczać
dyszę
przez 5 s

CAVITY WAX
ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH
Środek konserwujący na bazie wosków do antykorozyjnej konserwacji profili zamkniętych w karoserii
pojazdu. Jest odporny na wpływ czynników atmosferycznych oraz na słabe zasady i kwasy. Ma dobre
właściwości penetrujące (pełzanie w głąb profilu), tworzy elastyczną, szczelną powłokę chroniąc przed
działaniem wody i soli. W zestawie znajduje się adapter umożliwiający wprowadzenie środka
konserwującego przez otwory technologiczne do trudno dostępnych wnętrz profili zamkniętych.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.

LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840 g/l
LZO < 570 g/l

Kolory: bezbarwny
Art. nr

Pojemność

Ilość sztuk
w kartonie

34012

500 ml

6
Wstrząsać
przez 2 min.

Oczyszczać
dyszę
przez 5 s

Wprowadzać za pomocą
adaptera do profili
zamkniętych

PLASTIC PRIMER
PODKŁAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH
Szybkoschnący środek podkładowy poprawiający przyczepność podkładów akrylowych, lakierów akrylowych i poliuretanowych do różnych podłoży (stal, stal ocynkowana), przede wszystkim do tworzyw
sztucznych (również polipropylenu i jego mieszanin).
Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy
pistoletu konwencjonalnego.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.
LZO dopuszcz. (kat B/5) = 840 g/l
LZO < 710 g/l

Kolory: bezbarwny

Art. nr

Pojemność

Ilość sztuk
w kartonie

34482

500 ml

6
Odtłuścić

Przeszlifować
powierzchnię

Odtłuścić

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanosić
1-2 warstwy

5÷10 min.

15 min./ 20°C

Oczyszczać
dyszę
przez 5 s

ACRYLIC PRIMER
PODKŁAD AKRYLOWY
Jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw miejscowych.
Główną zaletą tego podkładu jest bardzo krótki czas wysychania umożliwiający szybkie naprawy.
Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy
pistoletu konwencjonalnego.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.

LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840 g/l
LZO < 640 g/l

Kolory:

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanosić
2-3 warstwy

5÷10 min.

15-30 min. / 20°C
15 min. / 60°C

P360-P500

P800-P1000

Art. nr

Poj.

Ilość szt.
w kart.

34402 (szary)

500 ml

6

34412 (czarny)

500 ml

6

Oczyszczać
dyszę
przez 5 s

CONTROL SPRAY
LAKIER KONTROLNY
Szybkoschnący lakier kontrolny tworzący na powierzchni przeznaczonej do szlifowania (np. szpachlówka, podkład) cienką powłokę kontrolną, dzięki której podczas obróbki łatwo wykryć wszelkie
nierówności i rysy szlifierskie, co umożliwia dokonanie korekty w miejscach, które wymagają dalszej
obróbki. Prawidłowa ocena stanu przygotowania powierzchni przeszlifowanej gwarantuje wysoką
jakość przeprowadzonej naprawy.
Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy
pistoletu konwencjonalnego.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.
LZO dopuszcz. (kat B/5) = 840 g/l
LZO < 740 g/l

Kolory:

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanosić
1 warstwę

Czekać
3-5 min.

Szlifować

Art. nr

Pojemność

Ilość sztuk
w kartonie

34022

500 ml

6

Oczyszczać dyszę
przez 5 s

STRUCTURE TOPCOAT
LAKIER STRUKTURALNY
Szybkoschnący dekoracyjny lakier akrylowy o bardzo dobrych właściwościach kryjących z drobnoziarnistą strukturą imitującą tworzywo sztuczne, przeznaczony do malowania powierzchni metalowych, aluminiowych, drewnianych, starych powłok lakierniczych i laminatów poliestrowych.
Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy
pistoletu konwencjonalnego.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.
LZO dopuszcz. (kat B/5) = 840 g/l
LZO < 680 g/l

Kolory:

Odtłuścić

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanosić
1-2 warstwy

5÷10 min.

2 godz. / 20°C

Oczyszczać dyszę
przez 5 s

Art. nr

Poj.

Ilość szt.
w kart.

34502 (czarny)

500 ml

6

34512 (antracyt)

500 ml

6

Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich.

NOVOL Sp. z o.o.
62-052 Komorniki, Polska
ul. Żabikowska 7/9
tel. (+48) 61 810 98 00
fax (+48) 61 810 98 09
novol.pl

PL
WYDANIE: IX.2015
www.facebook.com/novolPL

ACRYLIC TOPCOAT
LAKIER AKRYLOWY

Art. nr

Poj.

Ilość szt.
w kart.

34312 (biały połysk)

500 ml

6

34302 (czarny połysk)

500 ml

6

34352 (czarny mat)

500 ml

6

Szybkoschnący lakier akrylowy o bardzo dobrych właściwościach kryjących przeznaczony do
malowania powierzchni metalowych, aluminiowych, drewnianych, starych powłok lakierowych i laminatów poliestrowych. Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy pistoletu konwencjonalnego.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.
LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840 g/l
Kolory w macie i połysku:
LZO < 690 g/l

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanosić
2-3 warstwy

5÷10 min.

2 godz. / 20°C

Oczyszczać dyszę
przez 5 s

CLEARCOAT
LAKIER BEZBARWNY
Szybkoschnący bezbarwny lakier akrylowy o wysokim połysku, bardzo dobrej rozlewności i łatwości
polerowania. Idealny jako powłoka wykończeniowa lakierów bazowych i akrylowych.
Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy
pistoletu konwencjonalnego.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.
LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840 g/l
LZO < 670 g/l

Kolory: bezbarwny

Art.
Art.nrnr:

Ilość sztuk

Pojemność
34502
- 500 mlw kartonie

34002

500 ml

6

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanosić
2-3 warstwy

5÷10 min.

2 godz. / 20°C

Oczyszczać dyszę
przez 5 s

WHEEL SPRAY
LAKIER DO FELG

Art. nr

Poj.

Ilość szt.
w kart.

34102 (srebrny)

500 ml

6

34112 (stalowy)

500 ml

6

34122 (czarny mat)

500 ml

6

34132 (czarny)

500 ml

6

Szybkoschnący lakier akrylowy do renowacji i napraw felg ze stali i metali lekkich oraz kołpaków
z tworzyw sztucznych. Lakier o bardzo dobrych właściwościach kryjących, trwałym połysku, odporności na wodę, benzynę i warunki atmosferyczne. Umożliwia uzyskanie efektu metalicznego (aluminium) na wyżej wymienionych powierzchniach. Dla podwyższenia odporności zaleca się pokrycie
lakierem bezbarwnym. Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami
aplikacyjnymi do dyszy pistoletu konwencjonalnego.
Uwaga! Po użyciu należy oczyścić dyszę. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż dysza
będzie pusta.
LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840 g/l
Kolory:
LZO < 690 g/l

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanosić
2-4 warstwy

5÷10 min.

2 godz. / 20°C

Oczyszczać dyszę
przez 5 s

PAINT REMOVER
ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK LAKIERNICZYCH
Produkt przeznaczony do usuwania większości farb i innych powłok lakierniczych z różnych
powierzchni (np. metalu, kamienia, drewna, szkła, asfaltu i betonu). Jego działanie polega na
skutecznej i szybkiej penetracji powłoki i osłabieniu wiązań pomiędzy powłoką a powierzchnią, co
pozwala na jej łatwe usunięcie.
LZO dopuszcz. (kat B/5) = 850 g/l
Kolory: bezbarwny
LZO < 449 g/l

Art.
Art.nrnr:
34032

Ilość sztuk

Pojemność
34502
- 500 mlw kartonie
500 ml

6

Wstrząsać
przez 2 min.

Nanieść preparat

Oczyszczać dyszę
przez 5 s

Odczekać
15 do 60 min.

Usunąć powłokę

