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TECHNISCHE FICHE

Novaclear Coat 1K 
SG
SMART REPAIR VERNIS

Hoogglanzend en UV-bestendig

Goede vloei en snelle droogtijd

Hoge krasbestendigheid en makkelijk te polijsten

Gebruik

• Aerosol na het vrijmaken van de mengkogel twee minuten goed schudden en testen op een proefoppervlak.

Product [NCO]

Karakteristieken

Novaclear Coat 1K SG is een sneldrogende afwerkvernis voor smart 
repair. De vernis is handdroog na 20 min. Bij gebruik van I.R.-lamp, is 
de vernis na 20 min. uitgehard en is hij mechanisch belastbaar na 24 
uur. Novaclear Coat 1K SG is de ideale vernis, geschikt voor alle 
lakken, heel makkelijk toepasbaar en tevens vlot te polijsten.

Verpakking

Novaclear Coat 1K SG - aerosol 400ml 120910000

Technische Eigenschappen

• Basis: acrylhars.
• Kleur: transparant.
• Reuk: Karakteristiek.
• Vlampunt: < 0°C.
• Ontstekingstemperatuur: 235°C.
• Dampdruk bij 20°C: 4000 hPa.
• Dichtheid bij 20°C): 0,7921 g/cm³.
• Oplosbaarheid in water: niet.
• Mengbaarheid met water: gering mengbaar.
• Organisch oplosmiddel: 84,5%.
• EU-VOC: 669,1 g/l.
• EU-VOC in %: 84,48%.
• Gehalte aan vaste bestanddelen: 15,5%.
• Glansgraad: DIN67530 (hoek 60°) en 85-90 GE.
• Rendement: afhankelijk van de vastheid en§§de 

kleur van de ondergrond is 400 ml voldoende 
voor ongeveer 1,5 tot 2 m².

• Substraat: metallic en gewone lak.
• Droogtijd (bij 20°C, 50% R.V.):

stofdroog na 5 à 10 minuten
handdroog na 10 à 20 minuten

• Uitgehard na 2 uur. De droogtijd hangt af van de 
omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en 
de laagdikte.

• Temperatuurbestendigheid: +100°C.
• Houdbaarheid: 120 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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• Aanbrengen op een zuiver en mat oppervlak, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam en schuren.
Solventgedragen lakken kunnen gelakt worden na een droogtijd van 30 minuten. Gebruik Novatio Spotrepair om aftekeningen bij 
uitspuiten (nevel) te vermijden.


