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TEKNISK DATABLAD

Nova Power Grip 
403 2-K
2-KOMPONENT PU-KLÆBER

Det overlegne klæbe- og reparationssystem!

Virker som et enkeltkomponent system.

Superhurtig og krympefri hærdning - i tykke og tynde lag.

Høj fyldningskapacitet.

Perfekt klæbning til beton, sten, træ, læder, glas,...

Unik hæfteevne på metaller og syntetiske materialer.

Har en brudstyrke på 2620 N/cm².

Kan slibes, skæres eller bores meget hurtigt.

Hvis der er behov for en hurtigere eller langsommere version se da venligst  
Novatio Power Grip 401 2-K eller 409 2-K.

For at opnå en perfekt finish anvendes Novablack Magic.

Produkt [NPG3]

Karakteristika

Nova Power Grip 403 2-K er en 2-komponent klæber af god kvalitet 
med hurtig virkning til at montere og reparere kofangere, forlygter, 
dekorationsbånd,...
Nova Power Grip 403 2-K er den ideelle lim til  reparation og limning 
af hård, fleksibel, semi-fleksibel og fiberfyldt plastik, plastmaterialer, 
malet stål, sten, beton, melamin, træ,...
Nova Power Grip 403 2-K når syntetiske materialers styrke og 
fleksibilitet. For at opnå en perfekt finish (så som lakering) anbefaler 
vi at  anvende Novablack Magic.
Nova Power Grip 403 2-K er anvendelig som både klæber og 
reparationssystem.

Anvendelsesomrader

Tekniske info

• Blandetid (23°C): 2 minutter.
• Arbejdstid (23°C): 3 til 4 minutter.
• Kan slibes/bearbejdes: efter 30 minutter.
• Kan bemales: efter 60 minutter.
• Elastisk styrke (%): 70%.
• Brudstyrke: 2620 N/cm².
• Forskydningsstyrke: 1378 N/cm².
• Temperaturresistens: 90°C kontinuerligt.
• Farve: sort.
• Klæbning: særdeles god vedhæftning til de fleste 

plastikmaterialer, polyestere, jernholdige og ikke-
jernholdige metaller, emaljer og lakker - overgår 
sammenhængskraften af overflader så som 
beton, sten, træ,... mere end 2N/mm²  på metaller 
(praktisk beregnet værdi).

• Kemisk resistens: resistent over for mange syrer, 
baser, olier, fedt, benzin, fyringsolie, mange 
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Anvendelse

Klargøring af overflade
• Rengør med Safety Clean og/eller Multifoam.
• Slib materialet
• Fjern alt støv.
• Affedt med Safety Clean og Multifoam.
• Blæs det tørt.
 
Klargøring af patron
• Fjern hætten fra patronen.
• Placér patronen i pistolen.
• Pump, indtil begge komponenter flyder ud af patronen.
• Placér mikserspidsen på patronen og skær om nødvendigt noget af spidsen for at udvide åbningen.
• Start med at sprøjte 2 cm af produktet ud.
• Påfør på et rent og tørt underlag.
• Skift til en ny mikserspids efter 5 minutters inaktivitet.
 
Opbevaring
• Fjern mikserspidsen.
• Rengør duo-patronen.
• Sæt hætten på igen.

AUTOMOBILSEKTOREN
• reparerer og limer  hårde og fleksible evt. fiberholdige, syntetiske 

materialer så som polyester bilsæt, forlygter, kofangere,spoilere, 
dekorationsbånd,...

 
INDUSTRIEN
• reparation af hårde og fleksible plastikmaterialer med en meget 

kort tørretid
• limer hurtigt ABS, SMC, PC, HPL, melamin, rattan, træ, sten,...
• limer hurtigt isoleringsmaterialer som styrodur, rock wool, rock 

pannel

Emballage

Nova Power Grip 403 2-K - patron 250ml 590413375

opløsningsmidler, saltopløsninger, aggressive 
dampe og havluft, ikke resistent over for kraftige 
opløsningsmidler.

• Hærdning: krymper ikke.
• Min. arbejdstemperatur: 8°C.
• Elektrisk resistens: >10//BS9//ESOhm.
• Indhold af faststoffer: 100 %
• Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.


