TECHNISCHE FICHE

POLYVALENTE BESCHERMING EN DICHTING
Snel dichten van waterlekken.
Metaal beschermen tegen corrosie.
Overschilderbare rubberfilm.
Voor binnen en buiten.

Product [NSP-2700]

Technische Eigenschappen

Karakteristieken
• Samenstelling: SBR: styreen butadieen rubber;
bevat geen bitumen en geen siliconen.
• Geur: solvent.
• Kleur: grijs.
• Chemische bestendigheid: zeewater, olie, zwakke
basen en zwakke zuren.
• Overschilderbaar: na 20 minuten.
• Droogtijd: 2 - 4 uren.
• Temperatuurbestendigheid: van -50 tot +100°C.
• Houdbaarheid: 24 maanden, in originele
verpakking, koel en droog bewaard.

Verpakking
NSP-2700 Novaquaspray grijs - aerosol 400ml

Novaquaspray dicht lekken in de meeste materialen. Het is een
sproeirubber met een hoge hechting en snelle harding. Na 20
minuten drogen is Novaquaspray perfect waterdicht en na volledige
uitharding vormt zich een flexibele, waterdichte elastomeerfilm.
Toepassingen
•
•
•
•

Dichten van lekken in daken, dakgoten, afvoeren.
Beschermen van metalen tegen corrosie.
Beschermen van hout in contact met vocht en grond.
Dichten van kieren in carrosseriewerk, caravans, mobilhomes, … .
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Gebruik
• Bus goed schudden vóór gebruik.
• Aanbrengen op zuivere, stabiele en droge ondergrond. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
• Aanbrengen van op 25 cm. Respecteer een pauze tussen lagen om de nodige dikte op te bouwen.
Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen. Kan na 24 uren geschilderd
worden. Reinigen kan met Safety Clean. Niet gebruiken in vijvers en niet bestand tegen waterdruk.
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