TUOTTEEN KUVAUS
NOWO®Rub on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen pinnoite kattotiilien sekä kuitusementtilevyjen ruiskumaalaukseen. Viimeisimpään
pinnoiteteknologiaan perustuva ja vuosien kokemuksella kehitetty NowoRub kattopinnoite muodostaa lujan, UV-kestävän ja erittäin elastisen
pintasuojan. Pinnoituskäsittely uudistaa katemateriaalin visuaalisesti ja teknisesti sekä pidentää katemateriaalin elinkaarta useilla vuosilla.

KÄYTTÖOHJEET
Käsiteltävä alusta puhdistetaan huolellisesti kaikesta liasta, sammaleesta ja muusta kasvustosta painepesulla käyttäen kohteeseen soveltuvaa painetta.
Pesun jälkeen kattopinnalle levitetään NowoClean puhdistusaine erillisen ohjeen mukaan. Kuitusementtilevyt ja erittäin rapautuneet kattotiilet tulee
pohjustaa NowoUni Primerilla ohjeen mukaan ennen NowoRub pinnoitusta. NowoRub –kattopinnoite levitetään kattopinnalle siveltimellä, telalla
tai korkeapaineruiskulla. Pinnoitus suoritetaan betonitiilkatolle aina kahteen kertaan niin, että tuote laimennetaan 10−20% vedellä ensimmäisessä
kerroksessa ja annetaan kuivua vähintään 3-4h olosuhteista riippuen. Toinen kerros levitetään ohentamattomana kun ensimmäinen kerros on kuivunut.
Kuitusementtikatoilla NowoRub levitetään yhdessä tai kahdessa kerroksessa ohentamattomana NowoUni Primeroidulle alustalle varmistaen, että
kokonaiskerrospaksuus (400µm märkänä) täyttyy.

HYÖDYT JA OMINAISUUDET
•
•
•
•
•
•

Vahva ja kestävä suojapinta
Peittävä ja täyttää huokosia
UV-säteilyn ja sään kestävä
Erinomainen tartunta alusmateriaaliin
Hengittävä ja erittäin elastinen
Estää lian ja kasvuston tarttumista kattomateriaaliin

SUOSITUS
Sekoita NowoRub- kattopinnoite huolellisesti ja testaa aina pienelle alueelle ennen varsinaista levitystä varmistaaksesi, että tuote sopii kohteeseen ja
käsiteltävälle pinnalle. Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsolin-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. (EUH2O8).

TEKNISET TIEDOT
Värit: Musta, tumma ruskea, tumma antrasiittiharmaa, antrasiittiharmaa, oxyde- ja tiilenpunainen. Muita värejä tilauksesta.
Kuivumisaika: päälle maalattavissa n. 3-4 h, täysin kuiva 24h (20°C, 60% RH).
Riittoisuus: 3-4 m2/litra / yksi pinnoituskerros
Levitys: Korkeapaineruisku, tela tai pensseli.
Ohennus: Vesi, max. 20% ensimmäinen kerros (tiilikatto).
Kiiltoaste: Himmeä (GL12).
Pakkauskoko: 20 l.
Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan huolellisesti vedellä.
Säilytys: Kuivassa ja lämpimässä. Suojaa pakkaselta. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
VOC-MAX: 30 g/l, voc raja-arvo (a/l (VB)) :40g/l.
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Käyttöturvallisuustiedot sekä tekniset tiedot saatavilla osoitteesta www.nowocoat.dk.
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Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa
ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiottuun
käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 11.1.2018.
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