01360

novapaint pool
Revestiment per a piscines, fonts, dipòsits
i tot tipus d’aplicacions a on s’hagi de
suportar aigua estancada, a base d’un
cautxú clorat i pigments estables a la llum i
als àlcalis.
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propietats
Gran adherència ● Assecat ràpid ●
Resistent al clor i als àlcalis ●
Estable a la llum ● S’elimina
fàcilment amb dissolvent universal ●
molta durabilitat ● Color blau.

aplicacions
Pensada per a la decoració de
piscines, basses, fonts i estanys
d’aigua.

presentació
i emmagatzematge
Bidó de 20 kg ● Emmagatzemar en
el seu bidó original.

superfícies vitrificades i amb poc
porus obrir-lo amb novanet.

Fitxa tècnica

precaucions

Pes específic

1,28 gr/cm

Tipus lligant

Alcídic/
clororcautxú

Sòlids en
volum

+ 35%

Sòlids en pes

+ 56%

Temps
d’assecat

Sec tacte 50’
Sec dur
6h
Sec repintat 24 h

Viscositat

+ 85 UK KrebsStormer

Espessor
recomanat

35 µ

Si s’aplica a pistola usar màscara ●
Evitar el contacte prolongat amb la
pell ● Mantenir-lo allunyat del foc •
Tancar hermèticament després del
seu ús ● Per a la seva eliminació, us
heu
de
sotmetre
a
les
reglamentacions locals i nacionals ●
Per a més detalls, existeix full de
seguretat disponible.

consum
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Rendiment aprox. 10 m /kg depenent
del suport.

posada a l’obra
Remoure bé el producte fins a
homogeneïtzar-lo ● La superfície a
recobrir ha d'estar neta, seca i
totalment exempta de qualsevol
contaminant que pugui impedir una
correcta
adhesió
●
Aplicació
mitjançant brotxa, corró o pistola
d’aire ● No aplicar a temperatures
inferiors a 5ºC ● En cas de
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innova system, s.l. es reserva el dret de
modificació del mateix sense previ avís.
Qualsevol ús d’aquesta informació més allà de
l’especificat no és responsabilitat nostra si no és
confirmada per la companyia de manera escrita.
No acceptem responsabilitats per sobre del valor
del producte adquirit. Per qualsevol dubte o
consulta
preguem
consultin
el
nostre
Departament Tècnic.
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