AUTOMOTIVE

BANDEN EN
VELGEN
Moto’s, personenwagens,
vrachtwagens en zwaar
materiaal

Simplifying Maintenance, Construction and Repair

UW PARTNER IN DE
BANDEN EN VELGEN
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 automotive industrie, ... 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 voor de auto-industrie en aanverwante sectoren.
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. de Duitse TÜV-organisatie
en andere erkende instanties voor het bereiken van de productnormen.

2

NOVATIO EN DE
AUTOMOTIVE INDUSTRIE
Novatio versterkt uw onderneming in
deze drie kerndomeinen:

1
2
3

Economisch en ecologisch werken
Onze oplossingen helpen u nog efficiënter, eenvoudiger en kwalitatiever te werken.
Met het oog op de verlaging van uw ‘total cost of ownership’ staan onze technische
adviseurs u bij met advies voor de assemblage en plaatsing van uw producten.
Rationalisering en rendementsverhoging zorgen er voor dat man-uren tot het
minimum beperkt kunnen worden.

Nieuwe technische uitdagingen
De snelle technische evoluties in de transportindustrie zorgen voor complexe
uitdagingen. Deze ontwikkelingen volgen we samen met onze klanten nauwlettend
op. Onze R&D-afdeling onderzoekt en voert praktijktesten uit in het daarvoor
speciaal uitgeruste laboratorium.

Zorg voor nazorg
Uw werk eindigt niet bij oplevering ! Een correcte nazorg garandeert de levensduur
en leidt tot tevredenheid van uw klanten zodat nieuwe projecten zich aanbieden.

www.novatio.be
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Altijd de perfecte
oplossing voor elke
toepassing
Het Novatio-assortiment omvat meer dan 300 producten voor
de professionele vakman.
Voor de bandenindustrie werd een zorgvuldige selectie gemaakt
en nieuwe producten ontwikkeld om uw job te vereenvoudigen.
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INHOUD FOLDER
1

p6

(De)montage van wiel en band

Bij het monteren en demonteren van banden zijn er een
aantal gekende problematieken zoals het doorslippen van
wielbouten en vastgeroeste velgen of wielbouten.
Hiervoor hebben we de beste oplossingen.
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•

Novalube

•

Tire Inflate Ring

•

Astro Grip

•

Shock Spray

•

Tire Grease

p8

Herstelling van banden en velg

Het zoeken en herstellen van lekken of het herstellen van
velgen kan een tijdrovende bezigheid zijn.
Onze producten versnellen het werk en maken het
eenvoudiger voor u.

3

•

Tire repair string

•

Novaclear Coat

•

Novaleak Foam

•

Spotrepair

•

Tire Sealant

•

Tire Repair Plug

•

Sticky Seal

•

Tire Repair Cement

•

Safety Seal Plus

•

Additional Tools

•

Nova Wet Stick

•

Novalu 100

Reinigen, ontvetten en beschermen

p14

Novatio is een specialist in reiniging en bescherming.
We bieden dan ook oplossingen aan voor de zwaarste
vervuilingen en zorgen er voor dat u perfect resultaat en
afwerking kan leveren aan uw klant.
•

Safety Clean

•

Tire Paste

•

Wheel Cleaner

•

Paperbox

•

Tire Renewer

•

Rubber Degrease

•

Tire Foam

www.novatio.be
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(DE)MONTAGE

VAST GEROESTE VELG
OP DE WIELFLENS
Novalube smeert en beschermt tegen corrosie en
oxydatie. Novalube dringt door tot in de kleinste poriën en
spleten van het metaal en vormt een fijne en permanente
beschermingsfilm. Geassembleerde delen kunnen gemakkelijk
uit elkaar genomen worden met standaard gereedschap, zelfs
na vele jaren. Novalube is warmtegeleidend en bestand tegen
temperaturen van -180°C tot +1200°C, water, zout water,
zuren, bijtende oplossingen, dampen, gassen, oliën, de meeste
chemische producten en solventen. Novalube is niet giftig en
bevat geen lood of nikkel.
Aerosol 100ml - Art. 221001000
Aerosol 400ml - Art. 221101000
Pot 1,8kg - Art. 221404000
Pot 120gr - Art. 221002000
Pot 450gr - Art. 221302000
Tube 10gr - Art. 221000000
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vermindert wrijving en slijtage
kogellagereffect. Bestand tegen
water, chemische dampen,
zout, solventen, atmosferische
omstandigheden, ...

ASTRO GRIP
HET DOORSLIPPEN VAN WIELBOUTEN EN
ANTI-DIEFSTALBOUTEN
Astro Grip geeft 800% meer grip op wielbouten en anti-diefstalbouten.
Hierdoor krijgt u tijdswinst en voorkomt u het doorslippen van gereedschap
waardoor er minder slijtage optreedt.
Voor gebruik bij: steek/ringsleutels, dopsleutels, combinatie- en griptangen,
baco’s, inbus- en torxsleutels, alle types bitten van schroevendraaiers,
accuboormachines, ...

Fles 15ml - Art. 314510000

Art. 314510000

SHOCK SPRAY
SPOORSTANG-REGELINGEN ZIJN ZEER MOEILIJK TE
LOSSEN DOOR WATER, MODDER, ZOUTEN EN ROEST
Shock Spray is een koudekrimp in combinatie met kruipolie voor het snel
loskomen. Snel en efficient werken. Vervangt het opwarmen en kloppen!
Lost geroeste verbindingen in enkele seconden door het koudekrimpeﬀect.
Dringt snel en eenvoudig in de kleinste poriën.

Aerosol 400ml - Art. 261001000

TIRE GREASE
VEREENVOUDIGEN VAN MONTAGE EN DEMONTAGE VAN
LAAG PROFIEL BANDEN EN STIJVE BANDEN KARKASSEN
Tire Grease is een handige spuitbus die alle bandenmontagevetten vervangt.
Geen borstel meer nodig, laat geen vlekken na en bacteriënvorming is
uitgesloten. Het is diep penetrerend om weerspannige banden te demonteren
(laagprofiel en runﬂat) Hygiënisch: geen zwart wordende zeep (rot). Voorkomt
ontsnappen van perslucht tussen de band en velg bij het opblazen van de
band.

Aerosol 400ml - Art. 233981000

Hi-tech vernevelbaar vet voor demonteren en monteren van banden.
Aangename geur en droogt niet uit.

www.novatio.be
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HERSTELLINGEN

BANDENHERSTELKOORD





Vezelen niet uit
Complete vulcanisatie, ook in het gat
Past zich aan elke vorm van gat of snede aan
Herstellingen tot 6 mm op loopvlak en schouders.

De ideale oplossing voor beschadigde staalgordelbanden.
Elke koord is samengesteld uit verschillende koorden,
gedrenkt in een mengsel van natuurlijke en synthetische
rubbers voor langdurige weerstand.

TRS-140 TIRE REPAIR STRING
Repair String 10cm (60st) Art. 700310390
Repair String 20cm (30st) Art. 700320390
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NOVALEAK FOAM
BIJ HET ZOEKEN VAN EEN LEK OP HET LOOPVLAK,
TUSSEN VELG EN HIEL OF VENTIEL IS ER VEEL
TIJDVERLIES DOOR HET OPZOEKEN VAN
MINUSCULE LEKKAGES
Novaleak Foam is een veilige watergedragen niet-brandbare
lekdetector. De luchtbelletjes hebben een zeer lange standtijd en
zijn kleur- en geurloos.`

Aerosol 300ml - Art. 750131000

Spoort in enkele seconden luchtlekken op. Niet corrosief en veilig
op alle oppervlakken. Kleurloos, geurloos en niet giftig. Extreem
lange standtijd.

TIRE SEALANT
LEKKEN TUSSEN VELG EN BAND.
Tire Sealant is een zwarte dichtingsstof op rubberbasis, speciaal ontwikkeld
voor het oplossen van vele dichtingsproblemen. Tire Sealant is de ideale
oplossing voor hardnekkige lekkages tussen tubeless banden en velgen; zowel
bij personenwagens, autobussen, vrachtwagens, moto’s, ... . Tire Sealant kleeft
aan de band en niet aan de velg, dus demontage blijft gemakkelijk.
Bus 0.95L - Art. 711000000

STICKY SEAL
MONTAGE VAN VELGEN UIT VERSCHILLENDE
COMPONENTEN LUCHTDICHT MONTEREN
Sticky Seal zorgt ervoor dat er bij de montage van velgen uit verschillende
componenten geen luchtverlies is en vergemakkelijkt de demontage ervan.
Sticky Seal is een blijvend soepele en kleverige afdichtingkit voor water- en
luchtdicht maken van toepassingen in automotive en industrie.

Patroon 310ml
- Art. 604006000

SAFETY SEAL PLUS
GATEN EN PERFORATIES OP HET LOOPVLAK EN
SCHOUDERS VAN BINNENAF GEMAKKELIJK EN SNEL
HERSTELLEN.
Safety Seal Plus is een vloeibare butylrubber. Niet meer opruwen en niet
lijmen. TÜV gekeurd. Zeer snelle herstelling in combinatie met Safety Seal
reparatiekoord.
Zelfvulcaniserende vloeibare butylrubber voor tubeless herstellingen.
Eenvoudig aan te brengen. Past zich snel en eenvoudig aan iedere vorm aan.

Bus 500ml - Art. 704010000

www.novatio.be
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HERSTELLINGEN
NOVA WET STICK
PARKEERSCHADE
De Nova Wet Stick is een keramisch gevulde epoxyhars, ideaal voor snelle
herstellingen, zelfs onder water, met hechting op de meeste ondergronden
zoals o.a. metaal, harde plastic, hout, glas, steen,... . De uitgeharde Nova Wet
Stick kan geboord, geschuurd, getapt en overschilderd worden. Na uitharding
is Nova Wet Stick zeer goed chemisch belastbaar en elektrisch isolerend.
115 gr - Art. 638050000

NOVALU 100
AANBRENGEN VAN LAK OP EEN HERSTELLING
Novalu 100 is een primer/lak gevuld met aluminiumpoeder, heeft
een goede hechting en snelle droogtijd.
Stopt roest - beschermt tegen corrosie en is krasvast.
Aerosol 400ml - Art. 112001000

NOVACLEAR COAT 1K SG
VERZEGELEN VAN DE LAK
Novaclear Coat is een slijtvaste chemische en transparante beschermlaag.
1k systeem en zuinig in gebruik.
Sneldrogende afwerkvernis voor smart repair. De vernis is handdroog na
20 min. Bij gebruik van I.R.-lamp, is de vernis na 20 min. uitgehard en is hij
mechanisch belastbaar na 24u.

Aerosol 400ml - Art. 120910000

SPOTREPAIR
HET UITNEVELEN VAN DE ORIGINELE LAK NAAR EEN
NIEUWE TRANSPARANTE GLANSLAK.
Spotrepair laat een oude en een nieuwe lak in elkaar vloeien als 1 geheel.
Het geeft geen verschil na het lakken en dus is de herstelling onzichtbaar.
Geen spuitnevel.
Ideaal voor het overlappen van natte zones na toepassing van Novaclear Coat.
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Aerosol 400ml - Art. 120920000

www.novatio.be
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HERSTELLINGEN

Breng extra versteviging aan met
Safety Seal Plus (zie p 9)

PLEISTERPLUG VOOR
BANDENHERSTELLING
 Definitieve, veilige herstelling.
 Twee maten voor herstelling van gaten tot 6 mm.
Voorzien van een steel die de plaatsing van de pleister
vergemakkelijkt en de afdichting verzekert van binnen naar buiten,
maar ook van buiten naar binnen. Dit voorkomt het binnendringen
van vocht in de metalen wapening in het bandenrubber.

TRP-140 TIRE REPAIR PLUG
Plug 3mm - 24 st./doos - art. 735003390
Plug 6mm - 24 st./doos - art. 735006390
12

TRC-1800 TIRE REPAIR CEMENT
blik 235ml - art. 735300000

EXTRA HULPMIDDELEN
TRD-910 TIRE REPAIR DRILL
3mm - art. 735903390
6mm - art. 735906390

TRK-1100 TIRE REPAIR KNIFE
TRK-1100 Tire Repair Knife - art. 735920390

TSC-1101 TIRE REPAIR SCRAPER
TSC-1101 Tire Repair Scraper - art. 735921390

TRR-1102 TIRE REPAIR ROLLER
TRR-1102 Tire Repair Roller - art. 735922390

TRG-1103 TIRE REPAIR GRINDER
TRG-1103 Tire Repair Grinder - art. 735923390

TGA-1104 TIRE GRINDER ADAPTER
TGA-1104 Tire Grinder Adapter - art. 735924390

www.novatio.be
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REINIGEN, ONTVETTEN EN BESCHERMEN

VERWIJDEREN VAN LIJMRESTANTEN
AFKOMSTIG VAN PLAKLOODJES EN
GEWICHTEN OP VELG.

BANDEN VEROUDEREN DOOR UV.
Tire Renewer is een bandenvernieuwer, UV- en waterbestendig.
heeft een lange levensduur, natuurlijk uitzicht en zuinig in gebruik.

Safety Clean is een lijmoplosser/ontvetter. Hij is snel en veilig en tast
de lak van de velg niet aan. Ideaal voor anorganische vervuiling zoals
vet, lijmen, siliconen, oliën,...

Voedt en vernieuwt alle banden. Verlengt de levensduur. Geeft een
egaal satijneﬀect. Maakt vuil- en waterafstotend.

SAFETY CLEAN

TIRE RENEWER

Art. 683001000

Art. 485201000
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WHEEL CLEANER
VEEL REINIGERS HEBBEN ZUREN DIE DE VELGEN GAAN
AANTASTEN.
Wheel Cleaner verwijdert remstof, olie, vet en teer van verontreiniging
van diverse aard. Zeer krachtige en veilige reiniger voor alle velglakken en
ondergrond. Minimale handeling, het product wijzigt van kleur wanneer er
mag nagespoeld worden.
Bus 1L- Art. 494001000
•

Hoogactieve, krachtige velgenreiniger

•

Reinigt doeltreﬀend en is zelfneutraliserend.

•

Niet meer schrobben.

Bus 5L- Art. 494005000
Vat 200L- Art. 494200000

RDG-730 RUBBER DEGREASE
Aerosol 500ml - Art. 735400000

BANDENONTVETTER.
Rubber Degrease is eenvoudig, snel en economisch in verbruik. Dankzij de
jetsproeistraal reinigt Rubber Degrease ook op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals een
kleine beschadiging in een band.

TIRE FOAM
BANDEN REINIGEN, VOEDEN EN VERNIEUWEN.
Tire Foam bevat kleurloze siliconenolie voor het reinigen, voeden en
beschermen van nieuwe en gebruikte banden, werkt langdurig waterafstotend
en beschermt de rubberbanden tegen verkleuring, scheurtjes en vlekvorming.
Tire Foam bevat geen kleurpigmenten voor een vlekkeloos resultaat ook op
nabijgelegen materialen.
Aerosol 500ml - Art. 485202000

NOVAWIPE PAPERBOX
POETSPAPIER IN HANDIGE DRAAGDOOS
•

Gewafeld, sterk absorberend poetspapier.

•

2 laags, verlijmd en gevouwen in handige draagdoos.

•

Ook nat heel sterk.

•

2 laags verlijmd, gewafeld poetspapier met hoog absorptievermogen, ook nat
heel sterk, in een handige draagdoos

NOVAWIPE PAPERBOX
Art. 467300390

www.novatio.be
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TIRE PASTE
HET DEMONTEREN EN MONTEREN VAN
ALLE BANDEN MAKKELIJKER MAKEN
Tire Paste is een sneldrogend vet voor het demonteren en
monteren van alle banden. Het is doeltreﬀend, veilig en
sneller door hoge smering en is daarenboven biologisch
afbreekbaar. Het voedt de banden en voorkomt dusdanig
vroegtijdig scheuren en verouderen. Het voorkomt het
kleven van de band op de velg wat latere demontage.
Pot 5kg - zwart - art. 233991000
Pot 5kg - wit - art. 233990000

Novatio I Industrielaan 5B I 2250 Olen
T +32 14 25 76 40 I F +32 14 22 02 66
info@novatio.com I www.novatio.com

M30 009 900

NOVATIO is a registered trademark of
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