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TECHNISCHE FICHE

Novabond 2 Ramen 
en Deuren
SNELLE MONTAGELIJM EN NADENKIT

Blijvend stabiel en permanent flexibel.

Uitharding tot in de kern na max. 3u.

Inbraakwerendheidsklasse WK III.

Product

Karakteristieken

Tweecomponenten MS polymeer voor verlijming en afdichting van 
glas, aluminium, pvc, rubber, structuur- en poederlakken. Hoge 
chemische weerstand en U.V.- bestendig. Verlijmen van 
vleugeloverdekkende paneeldeuren; verlijmen en herstellen van 
rubberdichtingen. Voldoet aan inbraakwerendheidsklasse WK III 
getest door BBRI.

Technische Eigenschappen

• 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.
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.
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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 300 ml 529106116


