LEPIDLA

NOVAFIX®
SADA
NOVAFIX® je univerzální dvousložková polyuretanová
hmota vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých
materiálů včetně většiny plastů.

POUŽITÍ
NOVAFIX® má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny kovy, jejich
kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX® se výborně uplatňuje
při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX® se nesmršťuje, drží na většině plastů včetně TPO , 90% pevnosti je dosaženo
do 5 min. (rychlá verze do 2 min), lze jej opracovat(brousit, vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzinu,
naftě, mazacím olejům a běžným chemikáliím.

VÝHODY
jednoduchá aplikace

rychlé vytvrzení

univerzální použití

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Lepené díly musí být zdrsněné, čisté a suché.
2. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastěte NOVALONEM® nebo TECHNOSOLEM® (podle charakteru znečištění a typu
plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechejte jej minimálně 30 min. zaschnout (můžete urychlit teplým vzduchem).
5. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU ® a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky vytékají
stejnoměrně, nasaďte mísicí špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU ® – případně u větších oprav i s využitím
zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min (rychlá verze 30 s).
6. Po vytvrzení (minimálně 30 min) můžete NOVAFIX ® přebrousit (120, 180, 220) a přelakovat. Mísicí špičku ponechejte
na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, použijte novou
mísící špičku.
V ýběr typu NO V AFI XU ® : Rozhoduje pouze doba reakce, zda použiji standardní nebo rychlou
variantu NOVAFIXU ®.
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NOVAFIX® SADA
BEZPEČNOST PRÁCE
TECHNICKÁ DATA
Barva složek

Žlutá, černá

Manipulační pevnost

NFX N – normal do 5 min

Manipulační pevnost

NFX R – rychlý do 2 min

Konečná pevnost (20 °C)

48 h (rychlý 24 h)

Bod vzplanutí složek A, B

> 150 °C

Odolnost vytvrzeného spoje teplotě

–40 °C do +150 °C

Teplota aplikace

nad 5 °C

Pevnost spoje v tahu

80–120 N/mm2

Pevnost spoje ve smyku

16 N/mm2

Přilnavost k PP s aktivátorem

600–700 N/cm2

Přilnavost k PP bez aktivátoru

200–250 N/cm2

Skladovatelnost

12 měsíců

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

Sada obsahuje: 1 ks Novafix rychlý, 2 ks Novafix normal, 1ks
Novafix Aktivátor, 3 sady Novafix špičky, 1 ks Novafix
tkanina

457 000

NOVAFIX® SADA s pistolí

457 090

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

NOVAFIX®
PISTOLE

ŠPIČKY PRO
NOVAFIX
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NOVAFIX® SADA
Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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