Reinigen & Beschermen
GROENAANSLAG - NATUURLIJKE VERVUILINGEN

UW PARTNER
IN ONDERHOUD EN
BESCHERMING VAN
GEBOUWEN
Novatio is een internationale speler die wereldwijd actief is
in 28 landen.
Sinds 1978 biedt Novatio kwalitatieve oplossingen aan
voor het onderhoud en bescherming van gebouwen....
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.
 Projectmanagement: opvolging van uw projecten van A tot Z.
 Engagement: Novatio werkt samen met o.a. het WTCB en
andere erkende instanties voor het bereiken van de gestelde
bouwnormen.

■

AIRCAT TI50

ZELFREINIGENDE MUREN
Luchtvervuiling is een van de grote uitdagingen van
de 21ste eeuw. We zien elke dag berichten over de
gezondheidseffecten van fijn stof, uitlaatgassen en ozonsmog. Diezelfde luchtvervuiling zorgt ook voor zwarte
aanslag op gevels en muren. AIRCAT TI50 is een uiterst
milieuvriendelijk alternatief voor terugkerende gevelreiniging
met chemicaliën en/of straaltechnieken. Een met AIRCAT
TI50 behandelde ondergrond reinigt zichzelf.

ONZICHTBAAR LUCHTZUIVEREND
AIRCAT vormt een microscopische laag die poreuze
oppervlakken zelfreinigend en luchtzuiverend maakt onder
invloed van UV-, zon- of kunstlicht. Aircat is effectief in de
afbraak en bestrijding van o.a.:
 Vetten en oliën
 Organische kleurstoffen (wijn, koffie, inkten)
 Roet
 Stikstofoxide (Nox)

Artikelnr : 743501000

 Ozon (O3)
 Vluchtige organische componenten (VOC’s)

ANTIBACTERIEEL

 Cyclische koolwaterstoffen

AIRCAT TI50 is een hoogactieve fotokatalysator op
minerale basis. Het is een milieuvriendelijk product op
waterbasis dat verneveld wordt op poreuze oppervlakken.
AIRCAT TI50 vangt tot 85% van licht- en zonne-energie
op. Roet- en vuildeeltjes worden hierdoor afgebroken
tot oplosbare componenten die met regenwater of wind
afgevoerd worden.

 Formaldehyde
 Tolueen
 Nicotine
 Benzeen
 Algen
 Bacteriën

Op een behandelde muur met AIRCAT TI50 vormt water
geen druppels, maar loopt af in een extreem dunne laag.
Water kruipt onder vervuiling en spoelt die weg. Het
oppervlak droogt hierdoor sneller.
Het effect van Aircat is veelzijdig:
 Zelfreinigende, superhydrofiele oppervlakken
 Luchtreiniging
 Desinfectering
 Ontgeuring

Het product zet enkel energie om en wordt dus zelf niet
‘verbruikt’. Eens aangebracht, blijft het jarenlang actief !

Artikelnr : 743505000

ONDERGROND

REINIGEN

BESCHERMEN

Beton

Aquasolv - Novakleen

NanoCare Protect - Aircat TI50

Beton plateau

Aquasolv - Novakleen

NanoCare Protect - MAG
Cleaner - Desinfekt

Aquasolv

NanoCare Protect - Aircat TI50

Epdm - bitumen

Aquasolv - Novakleen

nvt

Exotisch hout

Aquasolv - Novakleen

Galvanisé - RVS

Aquasolv - Novakleen

Sillicon 100

Gelakt staal

Aquasolv - Novakleen

Surface Renewer

Gevelsteen - beton

Aquasolv - Novakleen

NanoCare Protect - Aircat TI50

Gevelsteen poreus schaduwzijde en/of met beplanting

Aquasolv - Novakleen

MAG Cleaner - Desinfekt NanoCare Protect

Glas

Glass-Cleaner

NovaCare & Protect

Glas - venster - spiegels

Glass-Cleaner

NovaCare & Protect

Hpl - trespa

Aquasolv - Novakleen

Surface Renewer

Keramische ondergrond

Aquasolv - Novakleen

Kunststof

Aquasolv - Novakleen

Kunststof - composite

Aquasolv - Novakleen

Surface Renewer

Natuursteen

Aquasolv - Novakleen

NanoCare Protect - Aircat TI50

Polycarbonaat - plexi

Aquasolv - Novakleen

NovaCare Protect

Novakleen

Surface Renewer

Aquasolv - MAG Cleaner

MAG Cleaner - Desinfekt

Aquasolv - Novakleen

NanoCare Protect

Dakpannen gebakken - Leien

Poedercoating
Teakhout - bankirai
Textiel

Surface Renewer

■

NOVAKLEEN

Artikelnr : 490010000

SNEL, VEILIG EN MILIEUBEWUST REINIGEN EN
ONTVETTEN VAN NATUURLIJKE EN ORGANISCHE
VERVUILINGEN
 Kant & klaar voor gebruik
 Sterk penetrerende werking waardoor het vuil wordt “opgelicht”
 Niet corrosief, niet brandbaar.
 Kan gebruikt worden op kunstststof, textiel, lak, metaal, vinyl, hout,
beton, ...
 Biologisch afbreekbaar.
 Heeft een frisse geur.
 Handige vernevelaar - klaar voor gebruik.

■

AQUASOLV

Artikelnr : 491005000

SNEL, VEILIG EN MILIEUBEWUST REINIGEN EN
ONTVETTEN VAN NATUURLIJKE EN ORGANISCHE
VERVUILINGEN
 Concentraat, moet verdund worden (zie label).
 Unieke dieptewerking waardoor het vuil wordt “opgelicht”.
 Universeel toepasbaar, niet giftig, niet corrosief, onbrandbaar.
Kan veilig worden toegepast op machines, gereedschap,
koelsystemen, drukpersen, vloeren, polyester en andere kunststoffen.
 Volledig biologisch afbreekbaar.
 100% oplosbaar in water.
 Zeer voordelig in gebruik, kan zowel sterk geconcentreerd (minimum
1/1) als sterk verdund gebruikt worden met een max verhouding van
1/40.
 Zowel toepasbaar voor manuele reiniging als voor hogedrukreiniging.

■

NOVACARE PROTECT

Artikelnr : 200201000

VUILAFSTOTENDE BESCHERMLAAG
 Vuil hecht zich minder snel vast op het behandelde oppervlak.
 Ideaal te gebruiken op glas, lakken, kunststoffen, polycarbonaat.
 Glas krijgt een kristalhelder effect.
 Het behandelde oppervlak wordt vuil- & waterafstotend.
 Onderhoud = ¼ van de tijd.
 Het geeft een langdurige bescherming.

■

NANOCARE PROTECT

Artikelnr : 486301000

WATERAFSTOTENDE, DUURZAME BESCHERMING
VOOR POREUZE ONDERGRONDEN
 Voor alle poreuze materialen en stoffen.
 Ook tegen olie, vet, vuil, pollutie, ...
 Voor binnen en buiten.
 Kleurloos, reukloos en veilig.

■

GLASS-CLEANER

Artikelnr : 482051000

PROFESSIONELE GLASREINIGER
 Ontvet krachtig.
 Frisse geur, vrij van ammoniak en zuren
 Droogt streepvrij op.
 Laat geen regenboogschijn na.
 Extreem zuinig in gebruik.
 Zelfs bruikbaar bij lichte vriestemperaturen.
 Water- en vuilafstotend.
 Biologisch afbreekbaar en conform de HACCP-norm.

■

MAG CLEANER

Artikelnr : 497105000

KRACHTIGE GECONCENTREERDE REINIGER EN
BESCHERMER
 Verwijdert vuil veroorzaakt door de atmosfeer, verkeer, regen,...
 Veilig te gebruiken op alle materialen.
 Zowel binnen als buiten toepasbaar.
 Geeft een langdurige bescherming op poreuze ondergronden.
 Ideaal te gebruiken voor vervuilingen op muren, daken, parkings,
terrassen, wanden en stenen, dorpels, douchecellen, ...

■

SURFACE RENEWER

Artikelnr : 485302000

REINIGEN, OPWAARDEREN EN BESCHERMEN
IN 1 HANDELING VOOR KUNSTSTOFFEN &
POEDERCOATING
 Reinigt en vernieuwt doffe en verweerde lakken en poederlakken.
 Eveneens geschikt voor PVC-ramen en deuren, poorten, ...
 Vernieuwt de originele kleur en geeft een diepe glans.
 Beschermt tegen vervuiling, UV-verkleuring en veroudering.
 Veilig voor alle verweerde lakken en kunststoffen.

■

SILICON 100

Artikelnr : 201001000

NIET VLEKKEND, UNIVERSEEL SMEER- EN
GLIJMIDDEL
 Op basis van 100% zuivere siliconenolie. Bevat geen oplosmiddel of
andere chemicaliën.
 Optimaal smeervermogen.
 Niet geleidend, belet het vastvriezen van deurrubbers.
 Helder, uiterst dun, reukloos, niet vlekkend en effectief op alle
oppervlakken: metaal, rubber, hout, leder, kunststoffen, geverfde
oppervlakken, textiel, vinyl, ...
 Weerbestendig, houdt rubber en leder zacht en soepel.
 Het smelt, bevriest, verhardt, vervliegt of verzuurt niet.
 Smeert, beschermt, voorkomt kleven en is waterafstotend.

■

DESINFEKT

Artikelnr : 743010000
Desinfectiemiddel voor oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen
algicide, bactericide en fungicide.
Producttype4 : ontsmetting : 8ml/liter water.
Als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. Mycobacteriën en
bacteriesporen) en gisten op:
 Oppervlakken, op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid,
behandeld of bewaard.
 Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
 Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor
gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor
oppervlakken (met uitzondering van TBC-afdelingen), isolettes,
oppervlakken en apparatuur in keukens, toiletten en overig sanitair,
instrumentarium
Producttype 10 : 50ml/liter water.
 Daken, tegelpaden, ramen, glas, poederdoatings, kunststoffen,…
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