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TECHNISCHE FICHE

Nova Power Paint
GECONCENTREERDE ACRYLAATVERF

Unieke hechting zonder primer.

Hoog dekvermogen.

Sneldrogend.

Blijvend flexibel.

Gebruik

• Aanbrengen op zuivere, droge en opgeruwde oppervlakken. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam en 
droogwrijven

• Indien nodig opschuren met korrel 800 ontstoffen en reinigen met Multifoam.
• De spuitbus 2 minuten goed schudden.
• In dunne lagen aanbrengen van op 30 cm en tussendroogtijd respecteren van 10 minuten.
• Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.

Product [PNT]

Karakteristieken

Nova Power Paint bevat meer vaste stoffen en minder solventen wat 
resulteert in groot dekvermogen en een lagere 
milieubelasting. Supersnelle droging - stofdroog na 5 min. bij 20°C 
en benzinebestendig na 24 uren. Nova Power Paint heeft een unieke 
hechting en kan op de meeste kunststoffen gebruikt worden zonder 
gebruik van primer. Nova Power Paint is bljivend flexibel door de 
toegevoegde weekmaker. Nova Power Paint heeft een goede 
hechting op blanke metalen.

Toepassingen

• ideaal als afwerking van Nova Power Grip kunststofherstellingen.
• voor het opfrissen van tweedehandswagens, schakelkasten, afdek- 

en beschermkappen van machines.
• voor het herschilderen van bumpers, grillen, spoilers, sierstrips, 

deurdorpels, beschermkap van buitenspiegels,...
• voor het schilderen van pvc-pijpen en - onderdelen.
• kan perfect gebruikt worden op soepele bekledingsmaterialen 

zoals o.a. vinyl.
• goede hechting op de meeste kunststoffen - ook op polycarbonaat 

en polyester - vb. lichtreclames,...
• voor gebruik op afdekzeilen en gevarenplaten van vrachtwagens.
• voor blijvende markering op de meeste kunststoffen

Verpakking

Nova Power Paint lichtgrijs (RAL 7012) - 
aerosol 400ml 120202000

Nova Power Paint antraciet - aerosol 400ml 120213000

Nova Power Paint zwart (RAL 9005) - aerosol 
400ml 120222000

Nova Power Paint wit (RAL 9010) - aerosol 
400ml 120232000

Nova Power Paint rood (RAL 3020) - aerosol 
400ml 120242000

Technische Eigenschappen

• Voorkomen (bij 20°C): aerosol.
• Geur: oplosmiddel.
• Kleur: variabel.
• Vlampunt: < 21 °C.
• Wateroplosbaarheid: matig oplosbaar.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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