
Lijm
en en afdichtingen

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

Novabond 2
2K MS POLYMEER VOOR ELASTISCH AFDICHTEN EN VERLIJMEN

Supersnelle krimpvrije doorharding: 1uur.

Krimpvrij, trilvast, blijvend flexibel en sterk.

Zakt niet uit en is zeer goed stapelbaar.

Weer- en bacteriebestendig.

Snel overschilderbaar - ook met watergedragen lakken.

Product [NB2]

Karakteristieken

Novabond 2 is een hybride polymeer voor verlijmings-, afdichtings- 
en voegtechniek. Dankzij zijn 2-componentmethode verkrijgt men 
een zeer snelle krimpvrije interne polymerisatie, onafgezien van 
externe invloeden zoals luchtvochtigheid. Zowel dikke als dunne 
lagen zijn even snel hard - zelfs onder water. Novabond 2 
combineert in 1 product de voordelen van zowel montagelijm, PU-
lijm, houtlijm, siliconen- en sanitairsiliconenkit, acrylaat- en 
butylrubberkit, elastische voegkitten. Novabond 2 is weer- 
bacteriebestendig, schimmelt niet. Novabond 2 is blijvend elastisch 
en weerstaat hevige trillingen, is slagvast en torsbestendig. 
Novabond 2 is een bijna reukloos, neutraal systeem dat geen 
siliconen, isocyanaten of oplosmiddelen bevat.

Toepassingen

• Geschikt voor gebruik op: staal; steen; roestvrij staal; hout; 
aluminium; beton; geanodiseerd aluminium; poedergespoten, 
gelakte, gegalvaniseerde, verchroomde en thermisch verzinkte 
messing oppervlakken; koper; glas; keramiek.

• Wees voorzichtig bij toepassingen waar een hoge temperatuur 
bereikt wordt ten gevolge van de zon !!!

Technische Eigenschappen

• Base: ms polymeer.
• Kleur: zwart.
• Verwerkingstemperatuur bij 50% R.V: +5°C tot 

+40°C.
• Volumewijziging - DIN 52451: +/-10%.
• Consistentie: stabiel in voegen tot 40 mm 

breedte.
• Densiteit bij 23°C - component A: 1.37 g/cm³ +/- 

0.03 g/ml.
• Densiteit bij 23°C - component B: 1.36 g/cm³ +/- 

0.03 g/ml.
• Verwerkingstijd bij 23°C, 50% R.V: +/- 25-45 

minuten.
• Temp. bestendigheid na uitharding: -40°C tot 

+90°C - kortstondig tot +120°C.
• Hardheid shore A - DIN 53505, stockage bij 23°C 

en 50% R.V: na 4 uren: Shore A 15-20 : na 7 
dagen: Shore A 40-45 (100%).

• Module bij 100% rek en +23°C - DIN 53504 S2 – 
stockage 7 dagen bij 23°C en 50% R.V: +/- 0.7 N/
mm².

• Treksterkte DIN 53504 S2 - stockage 7 dagen bij 
23°C en 50% R.V: +/- 2.0 N/mm² - na 4 uren wordt 
reeds 50% van de treksterkte behaald.

• Rek bij breuk: +/- 500%.
• Hechting: meeste te lijmen oppervlakken of 

gladde ondergronden behoeven geen primer.
• Chemische bestendigheid:

Is bestand tegen verdunde zuren, alkaliën, 
alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, water 
en zeewater.
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Gebruik

• Pompen zonder mixertip tot de twee componenten evenredig vloeien.
• Mixertip monteren en ± 5 cm uitspuiten tot bekomen van homogene kleur. 
• Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond.
• Verse Novabond 2 kan verwijderd worden met Safety Clean. Mixertip verwijderen na gebruik.
• Stockeren met de afsluitdoppen. Verwerktijd is ±15 minuten. Na ±20 minuten inactiviteit, mixertip vervangen.
Bij gebruik van pneumatisch pistool: enkel met telescopische zuiger.

Verpakking

Novabond 2 zwart - patroon 600 ml 529106000

Is matig bestand tegen esters, ketonen en 
aromaten.
Is niet bestand tegen geconcentreerde zuren 
en gechloreerde solventen.

• Houdbaarheid: 12 maanden in originele gesloten 
verpakking bij +5°C en +25°C - koel en droog 
bewaren.

• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de MSDS/ 
veiligheidsfiche te raadplegen.


