LIM OG FUGEMASSE - LIM OG FUGEMASSE - LIM OG FUGEMASSE -

Novaroof

Taktettemasse, glassfiberforsterket
med lang levetid

•

Kan påføres på fuktige overflater
Forblir fleksibel, sprekker ikke

•

Levetid på minst 20 år etter påføring

•

Forsegling, reparasjon, liming og
tetting i ett produkt

•

BESKRIVELSE:
NOVAROOF er en ny taktettemasse med en unik sammensetning av bitumen, glassfiber og butylgummi. Dette
gir både høy strekkfasthet og høy fleksibilitet.
NOVAROOF har derfor en levetid på minst 20 år etter
påføring.
NOVAROOF fester til de fleste bygningsmaterialer; murstein, betong, tre, bly, kobber, tinn, alle typer takpapp,
galvanisert stål, isolasjonsmaterialer, PVC, polyester,
osv.
Den er svært enkel å påføre, selv ved lave temperaturer
ned mot -12 oC.
NOVAROOF leveres også i patron for enkel påføring på
vanskelig tilgjengelige steder.
BRUKSANVISNING:
1. Overflaten må være ren.
2. Fjern løse rester og herdet bitumen.
3. Skjær et kryss i blemmer eller bobler på takbelegget.
4. Større reparasjoner må forsterkes med takpapp eller
glassfibervev.
5. Spann: Påfør med kost eller sparkel.
Patron: Skjær av dysen til ønsket diameter, stikk hull
med en skrutrekker eller spiss gjenstand, bruk fugepistol. (F. eks. NOVAGUN eller NOVATIO MASTERGUN)
6. Fuger og skjøter kan glattes med NOVATIO SAFETY
CLEAN (som også er velegnet for rengjøring av
verktøy).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Sammensetning
		
Herdetid
		
Dekkevne
Forlengelse ved brudd (tørr film)
Temperaturområde
UV motstand
Svekkelse ved aldring
Bestandig mot vann
		
Bestandighet mot normale
klimatiske forhold
Bestandighet mot hydrokarboner
Påføringstemperatur
		

Modifisert bitumen, glassfiber og
butylgummi.
Kan gås på etter ca 7 dager 		
avhengig av værforhold.
1 kg pr m2
170 %
-45 oC til +85 oC
Utmerket
Ingen i løpet av minst 20 år.
Svært god ved normal drenering/
avrenning
Utmerket
Ikke bestandig
-12 oC til +50 oC (må ikke påføres på
snø- eller isbelegg!)

Holdbarhet

1 år i uåpnet beholder

Forpakning

310 ml patron eller 10 kg spann

BRUKSOMRÅDER:
Alle typer takreparasjoner: flate tak, hellende tak,
taksluk, kantbeslag, nedløpsrør, bly-og pipebeslag,
korrugerte plater, og til og med på våte overflater.
Forsegling og finish av takskjøter, kanalgjennomføringer, piper og skorsteiner.
Kaldliming og reparasjon av alle typer takbelegg.
Vanntetting av betong og murstein i grunnmurer og
terrasser.
Korrosjonsbeskyttelse av nedgravde rør og kanaler.
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