Heavy Duty

Always a solution with Novatio !

UW PARTNER
IN DE HEAVY
DUTY SECTOR!
Novatio is een internationale speler die wereldwijd
actief is in 28 landen.
Sinds 1978 biedt Novatio kwalitatieve oplossingen
aan voor onderhoud en reparatie in de transport- en
bouwindustrie, ... en voor de nazorg hiervan!
Als Belgisch familiebedrijf hecht Novatio heel veel
belang aan klantentevredenheid. Onze R&D-afdeling
in Olen doet proactief onderzoek naar de technische
ontwikkelingen en noden van onze klanten.
Novatio kiest er bewust voor om een specifiek team
van technische adviseurs in te zetten.
Onze jarenlange expertise en ontelbare realisaties zijn
hiervan getuige.

Waarom voor Novatio kiezen?
•

Kwaliteit, servicegerichtheid en innovatie staan
hoog in ons vaandel.

•

Integriteit: transparante communicatie, we doen
wat we zeggen én zeggen wat we doen.

•

Toewijding: resultaatgericht, zonder compromissen te maken.

•

Engagement: Novatio werkt samen met o.a. het
WTCB en andere erkende instanties voor het
bereiken van de productnormen.

Novatio draagt kwaliteit en service hoog in het
vaandel. Daarom werken we uitsluitend volgens strikte
kwaliteitsprocedures. We zijn immers ISO 9001-, ISO
14001- en OHSAS 18001-gecertificeerd. Kwaliteit,
milieuzorg en veiligheid gaan bij ons dan ook hand in
hand.

Novatio en Heavy Duty
Drie kerndomeinen
Novatio versterkt uw onderneming in deze drie kerndomeinen:

1.

2.

3.

E3: economisch,
ergonomisch en
ecologisch werken

Laat onze producten
uw werk doen!

Alles bij de hand

Sneller, eenvoudiger en beter werk
afleveren. Daar gaat het om.

Je kan beter goed werken dan hard
werken.

Novatio heeft een ruim
assortiment:

Novatio-producten zijn beter in wat
ze doen. Dat maakt ze uiteindelijk
goedkoper, want het kost u minder
tijd. En werkuren zijn bijna altijd de
grootste kostenpost.

Met de juiste producten krijg je
meer gedaan in minder tijd. En dat
brengt op.

•

Lijmen

•

Reinigers

Onze technische adviseurs zijn
altijd bereikbaar om te helpen om
de beste aanpak te kiezen voor elke
technische uitdaging.

•

Smeermiddelen

•

(motor-) Additieven

•

Coatings & epoxy’s

•

Elektrische verbinders

•

Tapes

•

…

We denken ook aan de gezondheid
van u en uw medewerkers, maar
zonder compromissen in de
werking.
Minder chemie, minder
solventen, minder gifstoffen, maar
méér POWER !

Altijd de perfecte oplossing voor elke toepassing.
Het Novatio-assortiment omvat meer dan 380 producten voor professioneel gebruik in
KMO’s en de industrie. Voor de heavy duty industrie werd een zorgvuldige selectie gemaakt
en nieuwe producten ontwikkeld om uw job te vereenvoudigen.
ONDERHOUD

DEPANNAGE

REPARATIE

Een perfect onderhouden machine
of voertuig zal efficiënter presteren
en maakt minder kans om een dure
panne te veroorzaken.

Elke werkonderbreking kost geld.
Met de Novatio-aanpak kan u
verschillende pannes zelf
verhelpen, eventueel in afwachting
van een vervangingsonderdeel.

In het werkhuis of atelier helpen
de beste producten om kleine of
grote gebreken zo goed en zo snel
mogelijk te herstellen.

Novatio levert zowel reinigers als
smeermiddelen en beschermingscoatings voor alle toepassingen.

Zo kan u snel weer aan de slag.

10L

Artikelnr 490510000

20L

Artikelnr 490520000

NOVAKLEEN HEAVY DUTY
GECONCENTREERDE REINIGER VOOR GROTE
OPPERVLAKKEN
• Grondige en snelle reiniging
• Kationische bescherming
• Antistatische waxlaag
• Voor manueel gebruik en in installaties
• OECD- norm
• Reinigen van auto - en cargolakken
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Reiniging van vrachtwagens en opleggers, zeildoeken
en overtrekken, caravans en motorhomes, boten,
metalen constructies en panelen, tentzeilen, kunststof,
PVC meubelen, … .

ONDERHOUD
Voorkomen is beter dan genezen.

En een pak goedkoper, zeker met de juiste
producten!

MULTIFOAM

DÉ ACTIEVE EN DOELTREFFENDE
SCHUIMSPRAY
• Reinigt en ontvet gemakkelijk en snel.
• Veilig in gebruik, zelfs op gevoelige
oppervlakken.
• Droogt zeer snel.
• Druipt niet.
• Bevat geen schuurmiddelen.
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

500ml

Snelwerkende schuimreiniger voor alle oppervlakken.
Ontvetten en reinigen van alle metalen, plastics,
lakken, ….
Uitstekende glasreiniger, ook voor insectensporen.

Artikelnr 482001100

Schuimwerking trekt vervuiling uit de poriën
van ruwe oppervlakken.

NOVACARE & PROTECT
DE GLANZENDE BESCHERMLAAG
• Zacht reinigend.
• Voor alle gladde oppervlakken.
• Ideaal op lak en vernis.
• Snel en veilig.

1L

Artikelnr 200201000

• Ook van toepassing op rubbers, metaal, synthetische
materialen, ...
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Ontwikkeld voor een zachte reiniging? gebruiksvriendelijke
en snelle opwaardering en bescherming van alle gladde
oppervlakken (ook van toepassing op rubbers, metaal,
synthetische materialen, ...).
NOVACARE & PROTECT geeft optimaal resultaat in twee
stappen. Aanbrengen op een nat oppervlak; droogwrijven
met zuivere NOVAWIPE SILK doek.

1stuk

Artikelnr 467160390

400ml

Artikelnr 200204000

NEW

BAG-ON-VALVE
•

360° inzetbaar

•

Microscopische verneveling door “bag-on-valve” concept

•

Zonder gebruik van drijfgassen – ECO-vernevelingsysteem

ONDERHOUD
CLEAR
LUBE-S
SYNTHETISCH, HELDER SMEERMIDDEL MET

GREASE
NLGI 3
HEAVY DUTY VET

SUPERLANGE STANDTIJD
• Hogedrukbestendig.
• Breed inzetbaar smeermiddel met een diepe
penetratie en een hoog standvermogen.

• Bevat antislijtage additieven.

• Speciaal ontworpen voor gebruik bij de meest
extreme omstandigheden. Bestand tegen water,
vorst, ….

• Beschermt tegen corrosie, voorkomt
passingroest en vastlopen.

• 100 % waterbestendig.

• Goed temperatuurbestendig.

• Beschermt tegen corrosie door het vormen van
een dunne polymeerfilmlaag, terwijl het toch
diep doordringt in de te smeren objecten.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Langdurig smeren en beschermen van
tandwielen, koppels, kabels, geleiders,
kogellagers, scharnieren, glijstangen, o-ring
kettingen, ... CLEAR LUBE-S is bestand tegen
stromend water, de meeste zuren, chemicaliën,
wrijvingen en weersinvloeden.

400ml

Artikelnr 214002000

NOVALUBE
DE BESTE OPLOSSING TEGEN ROEST,
CORROSIE EN SLIJTAGE

400ml

Artikelnr 221101000

• Bestand tegen hoge druk (2300 kg/cm2).

400gr

Artikelnr 231150000

SILGREASE
UNIEK TEMPERATUUR EN VOCHTBESTENDIG
SILICONENHARSVET
• Niet smeltbaar, reukloos siliconenharsvet met
uitzonderlijke smeereigenschappen.

• Extreem temperatuurbereik (-180°C tot
+1200°C).

• Milieuvriendelijk, zonder oplosmiddelen of
vluchtige siliconen.

• Voorkomt galvaniserende werking en
corrosie.

• Veilig op metaal, rubbers, lakken en de meeste
kunststoffen.

• Unieke smerende eigenschappen
- vermindert wrijving en slijtage kogellagereffect. Bestand tegen water,
chemische dampen, zout, solventen,
atmosferische omstandigheden, ...

• Temperatuurbestendig van -50°C tot +200°C.
• Houdt rubbers zacht en soepel, belet vastvriezen
en uitdrogen.
• Zowel in dunne als in dikke lagen waterafstotend,
elektrisch- en warmte-isolerend.

• Voorkomt vastlopen. Ook onder extreme
omstandigheden verandert de viscositeit
niet. Bespaart tijd en geld.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

• Vereenvoudigt montage en demontage.

Het is elektrisch isolerend en weert corrosie en
oxidatie.
Door zijn hoge elektrische isolatiewaarde beantwoordt SILGREASE aan de UK-criteria volgens het
Ministerie van Defensie standaard 68-69 issue 1 en
hierdoor volgt deze de Military Specification
MIL-S-8660B criteria.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Een beschermende en smerende samenstelling
van gemicroniseerde metaalpoeders en een
synthetische drager welke beschermt tegen
corrosie en oxydatie. Dringt door tot in de
kleinste poriën en spleten van het metaal en
vormt een fijne beschermende en permanente
beschermingsfilm. Geassembleerde eenheden
kunnen gemakkelijk uit elkaar genomen worden
met standaard gereedschap, zelfs na vele jaren.
Geen problemen meer met corrosie of vastzitten.

Een lichtkleurig heavy duty vet gebaseerd op
langdurig stabiele Lithium-12-Hydroxy stearaat
zeep.
GREASE NLGI 3 is een relatief stijf vet en is
geschikt voor langetermijnsmering van rol- en
glijlagers, zelfs bij zware belasting.
Vermindert slijtage dankzij de zeer goede
hogedrukbestendigheid.
Langetermijnsmering van traag- en snellopende
lagers (afvulmachines, papiermachines,
verpakkingsmachines), vooral in een vochtige
omgeving.
Voor bouw- en landbouwmachines die zwaar
belast worden, beschermt lagers tegen stof en
vocht als afdichtvet.

120gr

Artikelnr 221002000

75ml

Artikelnr 201102000

TIP !
Onze adviseurs krijgen erg veel vragen over moeilijk te reinigen vlekken: teer, hars, uitwerpselen, ….
In de eerste plaats helpen ze u de juiste reiniger te kiezen. Onze gespecialiseerde en professionele producten
maken het u direct een pak gemakkelijker.
Daarnaast helpt het om de producten lang genoeg te laten inwerken!

MULTISPRAY

DE MEEST EFFICIËNTE ALLES-IN-ÉÉN SPRAY TEGEN
ROEST, VOCHT, VUIL EN LEKSTROOM
•
•
•
•
•

Supersnelle reactie.
Door koudekrimp.
Kleurloos en geurarm.
360° spray.
De ideale kruipolie.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
MULTISPRAY is snel en doeltreffend in contact met roest, teer, vet en
water. Kan ingezet worden als “startvloeistof”.
Combineert penetrerend vermogen, smering, bescherming, reiniging,
roestbestrijding, vocht verdringing en koudekrimp wat resulteert in tijdswinst.
MULTI SPRAY bevat geen siliconen en is ook veilig in gebruik op
kunststoffen, lakken, ...
600ml

Artikelnr 236116000

REPARATIE

Doeltreffende en
permanente herstellingen

SAFETY SEAL

HET ENIGE T.U.V. GEKEURDE TUBELESS
REPARATIESYSTEEM
• Automatische vulcanisatie door wrijving op het
wegdek.
• Geen vulmiddelen of lijm nodig.
• Past zich aan elke vorm van gat of snede aan.
• Blijvende reparaties tot 9 mm op loopvlak en
schouders.
• Eenvoudig en tijdbesparend - demontage onnodig.
• Steeds toepasbaar - betrouwbaar.
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
SAFETY SEAL is het enige TUV-gekeurde
reparatiesysteem voor alle tubeless banden,
zelfs voor Flat Tyres en Pax-banden.
De ideale oplossing voor staalgordelbanden.

ASTRO
GRIP
800% MEER GRIP OP BOUTEN EN SCHROEVEN

Artikelnr 700010000

NOVA
STRUCTURE SPRAY
PROFESSIONELE, OVERSCHILDERBARE STRUCTUURCOATING

• Voorkomt het “slippen” van gereedschap,
ook bij reeds beschadigde schroeven en
bouten.

• Zeer duurzaam.
• Goed steenslagbestendig.
• Bevat anticorrosieve bestanddelen.

• Industrieel diamantpoeder in gelvorm.
Niet brandbaar, niet giftig, biologisch
afbreekbaar.

• Blijvend flexibel.
• Uitstekende vuleigenschappen.

• Gemakkelijk te verwijderen.

• Snelle uitharding.

• Voor gebruik bij: steek/ringsleutels,
dopsleutels, combinatie- en griptangen,
baco’s, inbus- en torxsleutels, alle
types bitten van schroevendraaiers,
accuboormachines, ...

• Goed schuurbaar na uitharding.
• Nat in nat overschilderbaar met de meest
gangbare lakken en verven.
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Voorkomt het slippen van gereedschap op
beschadigde bouten, schroeven, inbussen, ...
ASTRO GRIP is samengesteld uit een industrieel
diamantpoeder en een biologisch afbreekbare
gel.
Wanneer ASTRO GRIP op beschadigde objecten
zoals bijv. afgeronde schroefkoppen gebruikt
wordt, zullen de vaste delen (diamantpoeder)
tussen het gereedschap en de schroefkop
geperst worden en zo voor de nodige grip
zorgen. Door de gel blijft het industrieel
diamantpoeder aan het gereedschap kleven en
kan dit na gebruik eenvoudig verwijderd worden.
Deze werkwijze biedt u 800% meer grip.

15gr

Artikelnr 314510000

Een professionele, duurzame en overschilderbare
structuurcoating op basis van synthetische harsen.
Biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en
steenslag. Het product heeft excellente vuleigenschappen en is na uitharding zeer goed schuurbaar.
Dit is ideaal voor het herstellen en beschermen van
kunststoffen bumpers, deurpanelen, kokers,...
NOVA STRUCTURE SPRAY kan perfect de originele
structuur imiteren door middel van variatie in de
spuitafstand en heeft een zeer goede hechting en
droogt supersnel.
Beschermen en herstellen van: bumpers, chassis,
vleugels, wielkasten, onderkant carrosserie, binnenschermen, wielkuipen, bumperdekplaten,
bodemplaten, onderkant portieren, ...

500ml

Artikelnr 120501000

CARSEAL
SPRAY
DE NIEUWSTE GENERATIE VERSPUITBARE HYBRIDE

TRANSFIX
UNIEKE TRANSPARANTE PASTEUZE LIJM MET ZEER HOGE REK (700%) !

POLYMEREN VOOR AFDICHTING VAN CARROSSERIENADEN
• Blijvend flexibel, ook bij extreme temperatuurschommelingen.
• Hardt snel uit door luchtvochtigheid.

• Hecht op poreuze en gladde ondergronden, zelfs op polypropyleen
(zonder primer).

• Bevat geen isocyanaten en minder dan 8%
alifatisch oplosmiddel.

• Polymeriseert bij omgevingstemperatuur.

• Uitstekend overschilderbaar met
autolakken, zelfs nat in nat.

• Overschilderbaar.
• Kan zelfs onder water gebruikt worden.

• Perfecte hechting op staal, gegalvaniseerd
staal, aluminium, hout, primer en lak.
• Unieke sterkte door hoog polymeergehalte
en weinig vulstoffen.
• Vormt na droging een flexibele, taaie en
krasbestendige laag.
• Evenaart alle “eerste montage”-structuren
met behulp van NOVATIO MASTERGUN.
• Goede UV-bestendigheid.

95ml

Artikelnr 505020000

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Een unieke verspuitbare nadenkit op basis van
hoogwaardige hybride polymeren, is blijvend
flexibel en droogt onder invloed van luchtvochtigheid, zonder vrijgave van isocyanaten.
CARSEAL SPRAY kan snel overschilderd worden
zelfs nat in nat.
Beschermen van bodemplaten en drempels in de
originele look, verlijmen van aluminium op glas,
aluminium op hout. Beschermen van batterijbakken
overgang maken tussen 2 verschillende onderdelen
als geluidsisolatie van o.a. motor- en
machineruimtes, ...

310ml

Artikelnr 536520000

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
TRANSFIX is een 1-component transparante pasta, die uithardt bij
omgevingstemperatuur, hecht op de meest gebruikte materialen, zoals metaal,
hout, glas, leder, linnen, canvas, vinyl en zelfs op polypropyleen.
Geeft na uitharding een heldere transparante lijm of afdichtingsnaden met een
extreem hoge flexibiliteit en elasticiteit.
TRANSFIX is hierdoor uitermate geschikt voor het verbinden, afdichten of
herstellen van materialen met een groot verschil in uitzettingscoëfficiënt.
Herstellen van afdekzeilen, zetelbekledingen, verbinden van materialen met
verschillende uitzettingscoëfficiënt, herstellen of afdichten van soepele leidingen in
PVC, polypropyleen, rubber of vinyl.
Herstellen van gaten en scheuren in kunststofweefsels (rubberboten, boeien,
regenkleding). Aanbrengen van electrische isolatie.

REPARATIE
Seal
& Bond Flex-Sil
DE VLOEIBARE PAKKING

METALSOL
UNIEKE TECHNOLOGIE VOOR HET BESTRIJDEN
EN VOORKOMEN VAN ROEST

• Een gemodificeerde vochtverhardende
siliconenkit van het azijnzuurtype, met
uitstekende hechtingseigenschappen op de
meest uiteenlopende materialen.

• Zet roest om in een blijvende gestabiliseerde
ondoordringbare laag.

• Heeft een hoge elasticiteitswaarde
alsook een voortreffelijke chemische en
temperatuurbestendigheid.

• METALSOL is meteen een ideale grondlaag
of eindlaag en eenvoudig aan te brengen
met borstel of spuitpistool.

• Neutraliseert roest met een zichtbare actie.

• De aerosol maakt het gebruik van een
pistool overbodig.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

• Hecht op: staal, aluminium, gegalvaniseerd
staal, koper, messing, brons, lakwerk, glas,
keramiek en verschillende kunststofsoorten.

METALSOL is een melkkleurige kunststofemulsie
die bij contact met staal en onder invloed van
luchtvochtigheid de ijzeroxides omzet in een
harde, zwarte metaalorganische beschermlaag
tegen verdere roest.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Het afdichten van: machine- en motoronderdelen,
schroefdraadverbindingen, flensverbindingen,
luchtkanalen, in- en uitlaat spuitstukken, compressoren, pompen, turbines, transmissies, benzineen waterpompen, carter- en kleppendeksels,
koelsystemen, mazoutbranders, afvoersystemen,
warmtewisselaars

Preventief en curatief behandelen van roest in
alle bedrijfstakken: carrosserie, restaurateurs,
industrie (alg.), onderhoudswerkzaamheden, ...

1L

Artikelnr 119020000

200ml

Artikelnr 574206000

5L

Artikelnr 119025000

NOVASTOP
RADIATOR
VEILIG SYSTEEM OM SNEL EN BLIJVEND LEKKEN

DUOFLUX
4 BEWERKINGEN IN 1 HANDELING

IN GESLOTEN WATERCIRCULATIESYSTEMEN TE
VOORKOMEN EN TE HERSTELLEN
• Verbinden, solderen, isoleren en afdichten.
• Verbindt zowel soepele als stijve geleiders.

• Toepasbaar in koelsystemen van wagens,
motoren.

• Snel en eenvoudig te installeren met
NOVAFLAME MULTI TORCH.

• Geschikt voor alle types radiatoren en is
compatibel met alle koelvloeistoffen op
waterbasis.

• Geeft perfecte waterdichte verbindingen.
• Visuele controle van de verbinding door
transparante isolatie.

• Verstopt niet en bevat additieven die
corrosie voorkomen en die de smering van
de waterpomp bevorderen.

• Temperatuurbestendig van -60°C tot 130°C.
• Unieke materiaalsamenstelling:
• tinnen soldeerring met ingebouwde flux:
geen spanningsverlies, stevige verbinding,
mooie egale vloei.
• afdichtingsring uit thermoplastische lijmstof
dicht volledig af.
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Garage en carrosserie
Vrachtwagen- en busbouwers
Grondverzetmachines
Loonwerkers, landbouwers
Signalisatie en lichtreclame
Tuinbouw en buitenverlichting
Herstelling gereedschappen en machines
Bouwnijverheid
Industriële onderhoudsdiensten
Scheepsbouw en herstelling

250ml

Artikelnr 740103000

400stuks

Artikelnr 830301000

SILICON
REPAIR TAPE
SUPERKRACHTIGE ZELFVULCANISERENDE TAPE

NOVA
WIPE
REVOLUTIONAIRE REINIGINGS- EN
ONTVETTINGSDOEKJES

• Is een siliconentape die voldoet aan
de hoogste specificaties en is breed
inzetbaar als isolatie-, afdichtingsen herstellingstape.

• Veilig en huidvriendelijk voor de handen,
bevat o.a. glycerine.

• Kan in slechte omstandigheden,
waar voorbereiding moeilijk is,
aangebracht worden.

• Reinigt en ontvet doeltreffend alle
besmeurde, gladde oppervlakken.

• De ondergrond hoeft dus niet
noodzakelijk eerst droog- en
schoongemaakt te worden. SILICON
REPAIR TAPE is blijvend flexibel
en is bestand tegen: benzine,
olie, zuren, oplosmiddelen, zout
water, wegenzout en UV-stralen.
Beschikbaar in zwart of transparant
volgens toepassing.
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
SILICON REPAIR TAPE is uitstekend geschikt
voor: herstelling van lekkende slangen, afdichting
van pijpen en fittingen, isolatie van electrische
bedradingen, corrosiebescherming, afdichting
van connectoren en fittingen, bescherming van
tuigage en touwuiteinden, markering van lijnen
en kettingen, anti-slip van handvatten en gereedschappen, ...

• Geen water, zeep of solventen nodig.

• Verwijdert snel en efficiënt: niet uitgeharde
PU-schuim en lijm, hars en kunstharsen,
siliconen, afdichtingskitten, alsook vetten,
nicotine, teervlekken,…

Zwart

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Wit-Transparant

Efficiënte reinigingsdoekjes die gemakkelijk mee
te nemen zijn op locatie omwille van een handige
verpakking. Men heeft geen water, zeep of
solventen meer nodig. NOVA WIPE verwijdert
de meest hardnekkige vervuilingen op gladde
oppervlakken.

Artikelnr 565525000

Artikelnr 565515000

Verwijdert efficiënt: olie, vet, smeermiddelen,
drukinkten, niet uitgeharde 2-k lakken, PURschuim, polyester, PU-lakken, MS-polymeren,
nicotine, lijm, epoxy’s, graffiti, siliconen, polyurethanen, teer, …
Reinigt probleemloos sterk vervuilde handen,
apparaten, tools, onderdelen, machines, ...

50stuks

Artikelnr 467050000

REPARATIE
NOVASTOP
OIL HD
UNIEKE TECHNOLOGIE VOOR HET BESTRIJDEN VAN

MEGAPLAST
MM
STRUCTUREEL VERLIJMEN EN HERSTELLEN

ALLE OLIELEKKAGES BIJ ZWAAR MATERIEEL
• 2-component methylmethacrylaat.
• Compatibel met alle olietypes die
gebruikt worden bij HD.

• Smelt kunststoffen letterlijk aan elkaar.
• UV-bestendig en overschilderbaar.

• Vrij van chlorides en solventen.

• Lange open werktijd, maar met een snelle
uitharding.
• Enorm slagvast en een zeer hoge schuifsterkte
240kg/cm2 en treksterkte: 600 kg/cm2².
• Zeer goede chemische bestendigheid:
weerstaat solventen, water, zuren,
reinigingsproducten, oliën, brandstoffen, ...
• Zeer hoge temperatuurbestendigheid: 150°C
(pieken tot 200°C).
• Extreme hechting op gelakte en niet gelakte
ferro- en non-ferrometalen, ABS, PVC, acrylaten,
thermohardende composieten, ...

5L

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

Artikelnr 742153000

INDUSTRIE

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Voorkomt dure demontage en montagekosten
voor vervanging van lekkende dichtingen.
Conditioneert dichtingen, beschermt ze tegen
uitdroging, hard worden, krimpen en
kristalvormig.
Impregneert de lekkende dichting, maakt ze
weer elastisch, laat ze gecontroleerd opzwellen
en sluit olielekkage voor lange tijd uit.
Als curatieve behandeling hoeft niet herhaald te
worden. Eens zijn werk gedaan, zijn de
afdichtingen in nieuwe conditie.
Ook geschikt voor ATF-, hydraulische en minerale oliën.
Preventieve behandeling is aanbevolen bij
motoren en installaties vanaf 3 jaar oud.

TIRE
GREASE
HI-TECH VERNEVELBAAR VET VOOR

Reparatie en herstelling van harde en flexibele
kunststoffen, behalve PE, PP, Silicon, Teflon®,...
verlijmt snel ABS, SMC, PVC, HPL, melamine,
hout, glas, steen, ...
AUTOMOTIVE

2 x 25ml

Artikelnr 596111000

Reparatie en verlijming van harde en flexibele, al
of niet vezelgevulde kunststoffen zoals polyester,
uitbouwkits, koplampen, bumpers, ...
Geschikt voor verf-bakcyclus, voor
poedercoating en matlak, 200°C - 20 min.

SHOCK
SPRAY
DE CHEMISCHE SLEUTEL

DEMONTEREN EN MONTEREN VAN BANDEN
• Lost geroeste verbindingen in enkele
seconden door het koudekrimpeffect.

• Handige spuitbus, waardoor
productvervuiling en
bacterievorming uitgesloten
zijn.

• Dringt snel en eenvoudig in de kleinste
poriën.
• SHOCK SPRAY is een niet minerale
roestoplosser.

• Noodzakelijk bij de nieuwste
bandentechnologie zoals
laagprofiel, PAX, ...

• Lost roestkristallen in enkele seconden.

• Vereenvoudigt demontage
en montage.

• Bevat geen olie of zuren - laat geen resten
na.

• Aangename geur en droogt
niet uit.

• Kan onmiddellijk overschilderd worden.

• Tast geen aluminium, metaal
of rubbers aan.
• Geschikt voor ALLE banden.

400ml

Artikelnr 233981000

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
High-tech vernevelbaar vet voor monteren en demonteren van banden.
TIRE GREASE is verpakt in een handige spuitbus waardoor product
vervuiling en bacterievorming uitgesloten zijn.
Deze handige spuitbus zorgt er bovendien voor dat men geen borstel of
wijwaterkwast meer nodig heeft om het vet aan te brengen en voorkomt
uitgedroogde vetpotten.
Het kan veilig gebruikt worden op staal, aluminium, velgen en tast de
rubbers niet aan. Het vereenvoudigt tevens het demonteren van
weerspannige banden.
TIRE GREASE droogt snel en voorkomt het slippen van de velg in de
band

• Kan gebruikt worden op vastgeroeste
bouten, moeren, scharnieren, kogellagers, ...
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
SHOCK SPRAY werkt daar waar gewone, minerale
producten niet meer helpen, en waar de
schroefverbindingen niet kunnen losgemaakt worden,
tenzij op een mechanische manier (met slijpmachine,
lasbrander of snijbrander). De directe, zeer effectieve
werking is gebaseerd op een
2-voudige functie : een koud (afkoelend), en
krimpeffect op de geroeste en aangetaste delen en door
de hoge capillaire penetratie-eigenschappen, kan het
product tot in de diepste poriën doordringen.
Kan gebruikt worden op bouten, moeren, scharnieren,
kogellagers en alle geroeste gereedschappen in de
garage, industrie- en onderhoudssector, ...

400ml

Artikelnr 261001000

DE NOVATIO-NOODKOFFER
Uw technische adviseur kan u helpen om een ‘noodrantsoen’ samen te stellen. Afhankelijk van uw materiaal en uw
activiteiten stelt hij u een basisassortiment voor dat u altijd meeneemt op locatie. Zo kan u in veel gevallen snel
terug aan de slag bij een panne.

ADDITIEVEN
NOVAFUEL
DPF CARE
REINIGT EN BESCHERMT DE DPF FILTER

NOVAFUEL
POWERKLEEN
UNIVERSELE, KRACHTIGE BRANDSTOFSYSTEEMREINIGER

DANKZIJ DE ACTIEVE CERIUM OXIDE
• Bevat smeer- en antislijtage-additieven.
• Geschikt voor alle dieselmotoren.

• Verwijdert niet-verdampende
brandstofresten en water.

• Garandeert een betere werking van de DPF,
turbo en katalysator.

• Stopt sputteren, pingelen en haperen.

• Optimaliseert het motorvermogen.

• Verwijdert zwavelaanslag.

• Creëert regeneratie in de roetfilter bij lage
temperaturen van +400°C (i.p.v. 600 à
700°C°).

• Reinigt pompen, injectoren, commonrail
systemen, ...

• Soepeler draaiende motor: minder vibratie,
slijtage en geluid.

• Geschikt voor diesel- en benzinemotoren.

• Veilig voor katalysatoren.

• Verlaagt de uitstoot van schadelijke gassen
en roetdeeltjes.

• Voorkomt dure mechanische of elektrische
herstellingen.

• Ideaal voor een zuivere roetfilter, katalysator
en turbo.

• Uitermate geschikt voor hogedrukpompen.
TOEPASSINGEN EN GEBRUIK

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Novafuel DPF Care is het professionele onderhoud
voor de laatste generaties dieselmotoren en
garandeert een doeltreffende roetfilter,
katalysator en turbocompressor, óók die met
variabele geometrie. DPF Care bevat een
verbrandingspromotor die de verbrandingstemperatuur van de roetdeeltjes
verlaagt met 33% (van 600°C naar 400°C). De
vervuilende koolstofaanslag wordt dus omgezet
naar energie. Hierdoor wordt het motorvermogen
geoptimaliseerd terwijl het verbruik
geminimaliseerd wordt.

Een sterk geconcentreerde universele
brandstof-systeemreiniger met extra smeer- en
antislijtage additieven. NOVAFUEL POWERKLEEN
is veilig voor katalysatoren en is geschikt voor
zowel diesel- als benzinemotoren.

200ml

Artikelnr 741102000

500ml

Artikelnr 740301000

400ml

Artikelnr 741103000

NOVAFLUSH
DPF ONE & TWO
VERSTOPTE DPF REINIGING ZONDER DEMONTAGE
• Novaflush DPF One reinigt en ontstopt.
• Novaflush DPF Two voert af.
• Herstelt de optimale werking van verstopte
DPF filters.
• Maakt filtervervanging en demontage
overbodig.

DPF One (500ml) + Two (1L)
Artikelnr 998010000

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK
Novaflush DPF is hét professionele reinigings- en
ontstoppingssysteem voor roetfilters en biedt de
oplossing voor elke verstopte DPF, voor alle types
dieselmotoren uitgerust met een diesel partikel
filter en een katalysator. Reinigt en verwijdert
roetdeeltjes uit de poreuze filterstructuur in de
DPF. Novaflush DPF One reinigt en lost de
roetdeeltjes op en de Novaflush DPF Two spoelt
en verwijdert de vervuiling.

ZUINIGE EN ZUIVERE, MAAR KWETSBARE TECHNOLOGIE…
Moderne (diesel-)motoren zijn een pak meer proper en zuinig dan pakweg
15 jaar geleden. Dat is een voordeel voor de natuur en voor wie diesel moet
betalen. Maar door de complexiteit en de strenge afregeling zijn ze ook meer
gevoelig.
Zeker het brandstof- en het uitlaatsysteem heeft regelmatig aandacht nodig.
Zo voorkomt u onprettige verrassingen en een te hoog verbruik!

Novaflush DPF pistool
Artikelnr 740304390
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