
O
ppervlaktebescherm

ing en -
behandeling

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

TECHNISCHE FICHE

Novablack Magic
FLEXIBELE METAAL- EN KUNSTSTOFPLAMUUR

Goede hechting op de meeste materialen.

Sterk en flexibel, ook in dikke lagen.

Perfect schuurbaar met ingebouwde schuurgids.

Geen aftekening na afwerking.

Gebruik

• De nodige hoeveelheid plamuur mengen met 2 tot 4 % verharder tot het bekomen van een uniforme kleur.
• Aanbrengen op zuivere, droge en geschuurde ondergrond. Indien nodig eerst reinigen met Safety Clean en/of Multifoam; indien 

nodig eerst schuren met korrel 200.

Product [NBM]

Karakteristieken

Deze tweekomponent, zwarte plamuur is een mengsel van elastische 
polyesterhars met verschillende minerale, milieuvriendelijke 
vulstoffen. Novablack Magic combineert hoge flexibiliteit en 
uitzonderlijke hechting met eenvoudig gebruik. Het is een snel 
hardende afwerkingsplamuur die oneffenheden opvult en krassen 
wegwerkt in zowel metalen als kunststofoppervlakken. Novablack 
Magic vervangt conventionele polyesterplamuren in alle 
toepassingen met het grote voordeel van een uitzonderlijke 
elasticiteit, schok- en trilbestendigheid en buigzaamheid. Hecht 
op de meeste ondergronden , zoals roestvrij staal, verzinkt staal, 
metaal, aluminium, gegalvaniseerde plaat, polyester, de meeste 
kunststoffen, zelfs op hout, steen,... . Door zijn thixotropie en 
zachtheid kunnen profielen en contouren eenvoudig opnieuw 
worden opgebouwd.

Toepassingen

• wegnemen van oneffenheden, krassen, e.d. op bumpers en 
andere kunststoffen.

• algemene afwerkingsplamuur voor herstelde of verlijmde 
kunststofonderdelen met Nova Power Grip of Megaplast.

• boten, jetski’s, sneeuwmobiles, carrosserie, polyestertanks,... .
Verpakking

Novablack Magic - pot 1kg 130103000

Novablack Magic Aktivator - tube 50gr 130192390

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: polyesterharsen en 
milieuvriendelijke minerale vulmiddelen.

• Kleur: zwart.
• Geur: typische styreen geur.
• Viscositeit: thixotroop.
• Dichtheid: plamuur: 1,89 g/cm³ en verharder: 

1,15 g/cm³.
• Vlampunt (niet van toepassing voor de 

verharder): ±33°C.
• Mengverhouding: 2 tot maximaal 4% verharder.
• Verwerkingstemperatuur: minimaal +12°C.
• Verwerkingstijd bij 20°C: 4 tot 5 minuten.
• Droogtijd bij 20°C en 50% R.V.: schuurbaar na 20 

tot 30 minuten.
• Krimp: krimparm.
• Temperatuurbestendigheid na uitharding: tot 

+120°C.
• Chemische bestendigheid na uitharding: Bestand 

tegen zwakke zuren en basen, drijfgassen, 
oplosmiddelen, water en strooizout.

• Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende, 
originele verpakking, donker, droog, koel en 
vorstvrij bewaard.

• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 
veiligheidsfiche te raadplegen.
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Gedurende 4 tot 5 minuten verwerkbaar na menging (bij 20°C). Schuren mogelijk na minimum 20 tot 30 minuten (bij 20°C). Reinig 
gereedschap direct met Safety Clean. Gebruik voor de afwerking Novafiller om overgang en schuurkrassen te vullen en daarna 
Novafill Flex of Novafill Flex 2. Bij twijfel eerst de hechting testen. Niet geschikt voor heel soepele kunststoffen.


