Wij maken het maken beter

Recreational
Vehicles
Mobilhomes, caravans, trailers
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Precisiewerk vraagt kennis van zaken. En laat dat nu een van onze
sterktes zijn. Een oplossing op maat voor een specifieke uitdaging.
Al meer dan 40 jaar.
In ons labo mengen we de vakkennis van de klant met onze eigen
expertise en basistechnologieën. Vervolgens onderwerpen we onze
producten aan de strafste tests, in de meest extreme omstandigheden
en naar de grillen van de praktijk. Het resultaat? Dat merk je vanzelf.
Vanuit deze vertrouwde formule werd ons Recreational Vehicles gamma
ontwikkeld. Een reeks hoogkwalitatieve en uiterst gebruiksvriendelijke
producten voor het lijmen, afdichten, onderhouden, behandelen en
reinigen van onderdelen en componenten van caravans, mobilhomes,
trailers en andere recreatieve voertuigen. Nauwkeurig samengesteld in
ons labo, door makers, voor makers.

Oppervlaktebehandeling
⊲ Impregnatie
⊲ Coatings
⊲ Tapes
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Onderhoud
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MULTIFOAM

DÉ ACTIEVE EN DOELTREFFENDE SCHUIMSPRAY

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

Reinigt en ontvet makkelijk en snel
Veilig in gebruik, zelfs op gevoelige oppervlakken
Droogt zeer snel
Druipt niet
Bevat geen schuurmiddelen

Universele, doeltreffende schuimspray voor het veilig verwijderen
van natuurlijke vervuiling van alle waterbestendige oppervlakken,
ook verticaal. Eenvoudig, snel en veilig in gebruik, bevat géén
schuurmiddelen en heeft een aangename geur. Veroorzaakt geen
krassen, vlekken of strepen.
TOEPASSINGEN
•R
 einigen en ontvetten van glas en plexiglas, keuken- en
sanitairmeubelen, inox en aluminium wasbakken, verlichting,
spiegels, matten, gelakte en geëmailleerde oppervlakken,
lederen en kunstlederen zetels, windschermen en kledij

Reiniging

Verpakkingen
Aerosol 500ml

Art. 4820011000

•R
 einigen van alle gepolijste, verchroomde,
gelakte en geplastificeerde
oppervlakken, zoals velgen, zetel- en
deurbekledingen. Verwijdert nicotine,
schoensmeerstrepen, vet, vuil,
lichte harsen, insecten van
autoruiten, koplampen

Een mooi, gereinigd voertuig geeft een
goede eerste indruk aan de klant. Het is het
visitekaartje voor wat er onder de motorkap zit.
Ontdek onze krachtige reinigers en ontvetters.
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NOVAKLEEN HEAVY DUTY

NOVAKLEEN PH9

VLOEIBARE DIEPTEREINIGER VOOR NATUURLIJKE VERVUILING

GECONCENTREERDE REINIGER
VOOR ALLE OPPERVLAKKEN

⊲

⊲
⊲
⊲

Grondige en snelle reiniging met schitterende glans
Langdurige bescherming door antistatische waxlaag
Voor manueel gebruik en in installaties

⊲
⊲

Novakleen pH9 is een krachtige vloeibare dieptereiniger voor
natuurlijke vervuiling die vuil, vettige neerslag, kleverige resten en
hardnekkige vetvlekken afbreekt, zonder daarbij het oppervlak van
het materiaal zelf aan te tasten. Het vuil wordt losgeweekt zodat het
volledig verwijderd kan worden door afvegen en naspoelen.

Novakleen Heavy Duty is hoog alkalisch en sterk
geconcentreerd voor het reinigen van grote oppervlakken.
Bevat tensioactieve stoffen die meer dan 90% biologisch
afbreekbaar zijn, conform de OECD normen.

Verpakkingen
Bus 10L
Bus 20L
Vat 200L

Art. 490510000
Art. 490520000
Art. 490530000

TOEPASSINGEN
Reiniging van caravans, mobilhomes, trailers, zeildoeken,
overtrekken, boten, tentzeilen, kunststof, PVC meubelen,
metalen constructies en panelen, vrachtwagens en
opleggers, …

Ideaal voor gebruik
met Novatio reinigers

NOVAWIPE
MICROFIBRE FS SOFT
Art. 467192390

RASTA
WASHANDSCHOEN
Art. 467175390

Verpakkingen
Bus 25L
Fles 1L
Vat 210L

novatio

tip

Art. 482535390

Art. 490425000
Art. 490410000
Art. 490420000

Zwarte siliconen rond ramen en deuren geven door
UV-straling en andere weersomstandigheden na
verloop van tijd hun kleur af. Dit resulteert in moeilijk
te verwijderen zwarte strepen. Met onze
CLEAN GUM SOFT verwijder je deze verontreiniging
snel en efficiënt.

NOVACARE SHAMP-WAX

SAFETY CLEAN

⊲
⊲
⊲
⊲

⊲
⊲
⊲
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TOEPASSINGEN
•W
 assen en showroomklaar maken van caravans, mobilhomes,
trailers, auto’s, trucks, motorfietsen, boten, fietsen, …
•R
 einigen en beschermen van gelakte oppervlakken, vernis,
polyester, rubber, chroom, inox, …

voor

na

OPLOSMIDDEL VOOR CHEMISCHE VERVUILING

In één handeling
Makkelijk reinigen, doen glanzen en beschermen
Met pareleffect
Biologisch afbreekbaar

Deze bijna schuimvrije formule heeft sterk reinigende
eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke
vervuilingen. Geeft door het hoge waxgehalte, natuurlijke
Carnauba wax conditioner, een totaal ander gevoel bij het wassen
en vormt na droging een beschermende en glanzende toplaag.
Dankzij deze beschermlaag blijft het behandeld oppervlak lang
vuilafstotend.

Art. 200605000
Art. 200650000

TOEPASSINGEN
• Reinigen van de meeste oppervlakken: kunststof, textiel, tapijt,
vinyl, canvas, formica, lak, metaal, hout, chroom, aluminium,
zetelbekleding, polyester, plexi, rubber, …
• Verwijderen van de meeste soorten vervuiling: natuurlijke vetten
en oliën, nicotine, dieselaanslag, insecten-spatten, aanklevend
stof, schoensmeer, potloodstrepen, …

Zwarte strepen onder ramen
en deuren verwijderen

BESCHERMENDE SHAMPOO

Verpakkingen
Fles 500 ml
Bus 5L

Voor het reinigen en ontvetten van alle
waterbestendige oppervlakken
Niet corrosief en onbrandbaar
Biologisch afbreekbaar en niet toxisch

Veilig en snel
Grondig en zonder residu
Veroorzaakt geen oxidatie op lichte metalen

Een veelzijdige ontvetter voor het verwijderen van chemische vervuiling
die geen oliefilm of vlekken nalaat. Veilig in gebruik op de meeste
materialen zoals geverfde oppervlakken, vinyl, glas, rubber, textiel, de
meeste kunststoffen, … Tevens ideaal voor het afwerken van onze lijmen en
afdichtingen.
Safety Clean Gel is de gelvormige variant en is ideaal voor gebruik op
verticale oppervlakken.
Verpakkingen
Aerosol 500ml
Blik 25L
Blik 2L
Blik 5L
Vat 200L
Gel 500ml

Art. 683001000
Art. 683025000
Art. 683002000
Art. 683005000
Art. 683200000
Art. 683801000

TOEPASSINGEN
• Reinigen en ontvetten van mechanische onderdelen
• Verwijderen van zelfklevers en lijmresten van tape, kleefstof,
afdichtingsmiddelen, siliconen, olie, vet, was, teer, paraffine, …
• Reinigen en ontvetten van alle oppervlakken vóór verlijming of afdichting
• Ontvetten van alle metalen, reinigen van melamine, HPL, …
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WHEEL CLEANER

KRACHTIGE VELGENREINIGER

⊲
⊲
⊲

Doeltreffend en zelfneutraliserend
Niet meer schrobben
Volledig oplosbaar in water

Professionele reiniger voor stalen en lichtmetalen velgen.
Bevat een paarse kleurindicator die vervaagt als de werking
voltooid is en de zuren geneutraliseerd zijn.
TOEPASSINGEN
Verwijderen van remstof, olie, vet, teer en
verontreiniging van diverse aard op zowel
stalen als aluminium velgen.

Verpakkingen
Bus 1L
Bus 5L
Vat 200L

NOVA WIPE

REINIGINGSDOEKJES IN HERSLUITBARE DOOS

⊲
⊲
⊲

Art. 494001000
Art. 494005000
Art. 494200000

Veilig en huidvriendelijk voor de handen, bevat o.a. glycerine
Geen water, zeep of solventen nodig
Reinigt en ontvet alle besmeurde, gladde oppervlakken

Nova Wipe verwijdert de meest hardnekkige vervuilingen op gladde
oppervlakken en zijn makkelijk mee te nemen op verplaatsing in
handige doos.
Nova Wipe Blue is de dubbelzijdige variant met een zachte
en ruwere kant voor hardnekkige vervuiling.

TIRE RENEWER

BANDENVERNIEUWER

⊲
⊲
⊲
⊲

Voedt en vernieuwt alle banden
Geeft een egaal satijneffect
Maakt vuil- en waterafstotend
Aangename geur

Verpakkingen
Doos 70st
Doos 150st
NWP-111 (Nova Wipe Blue) Doos 80st

Art. 467070000
Art. 467075000
Art. 467080000

Tire Renewer bevat zuivere, kleurloze hars voor het voeden
en beschermen van nieuwe en gebruikte banden, werkt zeer
waterafstotend en beschermt de rubberbanden tegen
verkleuring, scheurtjes en vlekvorming. Tire Renewer bevat geen
kleurpigmenten waardoor hij geen vlekken nalaat op nabijgelegen
materialen en ondergronden. Tire Renewer is ontwikkeld voor alle
gevulcaniseerde natuurrubbers.

Verpakkingen
Aerosol 400ml
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Art. 485201000

TOEPASSINGEN
• Verwijderen van olie, vet, smeermiddelen, niet uitgeharde
2-K lakken, PUR-schuim, polyester, PU lakken, MS-polymeren,
nicotine, lijm, epoxy’s, graffiti, siliconen, polyurethanen, teer, …
• Reinigen van sterk vervuilde handen, apparaten, gereedschap,
onderdelen, machines, …

NOVAWIPE PAPERBOX

POETSPAPIER IN HANDIGE DRAAGDOOS

⊲
⊲
⊲
⊲
Verpakkingen
Novawipe Paperbox

Gewafeld, sterk absorberend poetspapier
2 laags, verlijmd en gevouwen
In handige draagdoos met 240 vellen
Ook nat heel sterk

Art. 467300390
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Lijmen &
afdichten

SEAL & BOND EASY SEAL

SOEPEL EN KLEVERIG BLIJVENDE AFDICHTING

⊲
⊲

Makkelijk aan te brengen
Makkelijk te verwijderen

Hecht zonder voorbehandeling op zuivere en droge
ondergronden zoals: de meeste metalen, poedercoating,
lak, verf, glas, PVC, polyester, hout, ...
Ook toepasbaar tussen polyethyleen en polypropyleen.
Blijft licht kleverig na verdamping van de solventen. Door
zijn uitstekende UV- en weerbestendigheid is Easy Seal ook
uitermate geschikt voor buitentoepassingen op recreatieve
voertuigen zoals mobilhomes, trailers en caravans.

Kwaliteit wordt vaak bepaald door
het onopvallende. Doeltreffend lijmen
of afkitten van componenten zoals
chassisonderdelen, dakbedekking,
afvoeren, ruiten en vloer- en
wandbekleding is noodzakelijk voor
de professional die kwaliteit écht
belangrijk vindt.

TOEPASSINGEN
• Afdichten van overlappende delen, schroefverbindingen,
zonnedaken, koepels, elektrische componenten,
lichtbakken, verlichting, achterlichten,
verluchtingsroosters, …
• Afdichten van glas in rubber
• Verhelpt en voorkomt kraken en piepen van bijvoorbeeld
dashboard, leidingen, …

Verpakkingen
Patroon 310ml

Art. 604008000

Herstellen ventilatierooster met Seal & Bond Easy Seal

voor

10
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SEAL & BOND SPRAY

SEAL & BOND MS22 X
HIGH-TECH AFDICHTING

⊲
⊲
⊲
⊲

VERSPUITBARE HYBRIDE POLYMEER
VOOR VERLIJMING EN AFDICHTING

Toepasbaar van -10°C tot +40°C
Sterk en elastisch
Overschilderbaar en schimmelbestendig
Ecologisch en veilig

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

MS22 X werd ontwikkeld voor gebruik in alle omstandigheden:
van -10°C tot +40°C en waar een uitstekende hechting én hoge
flexibiliteit nodig zijn. MS22 X is zeer goed bestand tegen
verwering, UV-stralen en chemische corrosie. Dat maakt het
uitstekend geschikt voor gebruik in alle omgevingen.

Verspatel-, verborstel- en verspuitbare lijm en/of kit op basis van
hybride polymeren. Blijvend flexibel en drogend onder invloed
van luchtvochtigheid, zonder isocyanaten en zonder solventen.
Eenvoudig te verspuiten en te structureren met de Novatio
Mastergun. Seal & Bond Spray kan snel overschilderd worden,
zelfs nat in nat.

TOEPASSINGEN
•E
 xpansievoegen binnen en buiten, zowel horizontaal als verticaal
• Glasafdichting in alle klimatologische omstandigheden
• Sanitaire kit met categorie XS1 schimmelbestendigheid
•A
 ansluitvoegen tussen materialen met een sterk verschillend
uitzettingsgedrag
• Flexibele verlijmingen (bewegingscapaciteit 20%)
Verpakkingen
Patroon 310ml
Antraciet
Lichtgrijs
Wit
Zwart

Uitzonderlijk sterke hechting op de meeste materialen,
zelfs vochtige
Direct overschilderbaar
U.V.-, weer- en chemisch bestendig
Vermindert trillingen en geluidsoverbrenging
Vormt een flexibele, taaie en krasbestendige laag

Art. 533312000
Art. 533313000
Art. 533311000
Art. 533310000
Verpakkingen
Beige - patroon 290 ml
Zwart - patroon 290 ml
Zwart - bus 20L

Art. 536509000
Art. 536519000
Art. 536525000

TOEPASSINGEN
• Verlijmen van parket op novylon en tapijt / aluminium op
glas, aluminium op hout, piepschuim op hout, lood op andere
bouwmaterialen, decoratieve vloer- en wandbekleding
• Als geluidsisolatie van o.a. machineruimtes, …

SEAL & BOND MS SCREEN

SEAL & BOND MS62 X

⊲
⊲

⊲
⊲
⊲
⊲

SNELLE RUITENLIJM

⊲

HIGH-TECH CONSTRUCTIELIJM

Positieve Tatcham crashtest na 2 uur
Zeer hoge treksterkte op de meeste materialen,
zonder gebruik van primer
Stabiel met directe hoge hechting en torsiestijfheid

Seal & Bond MS Screen is een 1- component-lijm op basis van
MS-Polymeren. Het heeft een snelle droogtijd en heeft
geen primer nodig. Seal & Bond MS Screen heeft een hoge
treksterkte, een goede torsiestijfheid en vertoont geen
ouderdomsverschijnselen. Nog niet uitgeharde lijmresten zijn
eenvoudig te verwijderen en een geopend patroon kan lang
bewaard worden.

Toepasbaar van -10°C tot +40°C
Hoge aanvangshechting en vormstabiel
Schimmelbestendig
Ecologisch en veilig

MS62 X werd ontwikkeld voor gebruik in alle omstandigheden:
van -10°C tot +40°C en waar een hoge directe hechting én op
lange termijn nodig zijn. MS62 X is trilbestendig, kan overschilderd
worden en is zeer goed bestand tegen verwering, UV-stralen
en chemische corrosie. Dat maakt het uitstekend geschikt voor
gebruik in alle omgevingen.
TOEPASSINGEN
• Hangende verlijmingen
• Montage van zware constructie-elementen
• Verlijmingen bij temperaturen tot -10°C

Verpakkingen
Patroon 290ml

12

Art. 537296000

Verpakkingen
Zwart - patroon 290ml

Art. 531130000
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NOVA POWER GRIP 409 2-K

MEGAPLAST PU 90S

⊲
⊲

⊲
⊲
⊲

2K PU VOOR HERSTELLING EN BEVESTIGING

2K PU VOOR SUPERSNEL HERSTELLEN EN VERLIJMEN

Hoog opvullend vermogen en unieke hechting
Kan snel geschuurd, getapt of geboord worden

Nova Power Grip 409 2-K is een supersterke 2-componentenlijm
met een lange open werktijd. Het is ideaal voor universele
herstellingen en verlijmingen met een lange werktijd en benadert
de sterkte en flexibiliteit van synthetische materialen. Nova Power
Grip 409 2-K is snel bewerkbaar, zowel bij dunne als bij dikke
lagen en is zowel geschikt als verlijmings- en als reparatiesysteem.

⊲

Megaplast PU is een professioneel 2-componenten, self-mixing
PU-systeem voor supersnel verlijmen en herstellen. Het benadert
de sterkte en flexibiliteit van synthetische materialen.
Megaplast PU is de handigste en snelste reparatiemethode.
Het kan meerdere malen gebruikt en perfect opnieuw afgesloten
worden.

TOEPASSINGEN
•V
 erlijmen van spoilers, panelen, bumpers, …
•V
 erlijmen van ferro- en non-ferrometalen, herstellen van
beschadigde schroefdraad, van niet-lasbare motor- onderdelen
zoals ALU, zamak, …
•D
 ichtmaken van o.a. antennegaten

Verpakkingen
Patroon 250ml

TOEPASSINGEN
Reparatie en verlijming van harde en flexibele - al dan niet
vezelgevulde - kunststoffen, zoals polyester, isolatiematerialen,
HPL, ABS, SMC, PC, … Eveneens hard en zacht hout, glas,
ferro- en non-ferrometalen
Verpakkingen
Zwart - patroon 2 x 25ml

Art. 590419000

Art.594111000

SEAL & BOND MS50 2-K

MEGAPLAST PPE

⊲

⊲
⊲

2K MONTAGELIJM EN NADENKIT IN HANDIG
1-COMPONENTPATROON

⊲
⊲
⊲

SNELLE 2K LIJM VOOR MOEILIJKE KUNSTSTOFFEN

Snelle doorharding tot in de kern,
zelfs in extreem dikke lagen
Hoge treksterkte, UV- en weerbestendig
Perfecte hechting op de meeste materialen zonder gebruik
van primer
Snel overschilderbaar met zowel lakken op solventals op waterbasis, zelfs nat in nat
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Art. 526306000
Art. 526106000

TOEPASSINGEN
•V
 erlijmen en afdichten van spoilers, uitbouwsetten, laadbodems, …
•O
 pbouw van open daken (sunroofs)
•A
 fdichten van waterlek in kofferbak
•C
 arrosserie-onderdelen met een bekledende functie kunnen
verlijmd worden. Dit is volledig conform met de GOCA-normen
van de automobielinspectie PL002-06 onder notie III

Slagvast
Zeer hoge treksterkte

2-component acrylaat-hybride lijm voor het lijmen, afdichten en opvullen
van laag energetische oppervlakken. Megaplast PPE is zowel toepasbaar in
de automotive, industrie- en electronica branche, alsook in de optiekwereld
om glas te verlijmen of bij het monteren of fixeren van bouwonderdelen.
Het is slagvast en heeft een zeer goede hechting op moeilijk te verlijmen
kunststoffen. Megaplast PPE kan verschillende kunststoffen onderling
verbinden, al dan niet gecombineerd met verschillende metalen, glas, …

Seal & Bond MS50 2-K is een 2-componentensysteem in een
1- componentpatroon voor verlijming en afdichting. Het heeft een
zeer snelle, krimpvrije interne polymerisatie en voldoet aan de
hoogste en meest recente DIN-normen voor garage, industrie en
koetswerkherstellingen: DIN 53505 en DIN 53507. Seal & Bond
MS50 2-K is UV- en weerbestendig, schimmelt niet en is reukloos.
Het hecht op de meest gangbare materialen zoals verniste en
gegalvaniseerde oppervlakken, ferro- en non-ferrometalen, staal,
aluminium, lak, vernis, polyester, hout en de meeste kunststoffen.
Verpakkingen
Licht grijs - patroon 250ml
Zwart - patroon 250ml

Geprepolymeriseerde technologie
Zeer snel bewerkbaar - zelfs bij dunne lagen: na 10 min
Benadert de sterkte en flexibiliteit van
synthetische materialen
Praktische verpakking: één patroon per herstelling

TOEPASSINGEN
• Verlijmen of afdichten van materialen en kunststoffen met een uiterst lage
oppervlaktespanning zoals PP, PE, …
• PP en PE verlijmen met ABS, PVC, HPL, melamine, hout, glas, polyester,
harde en flexibele kunststoffen, al dan niet vezelgevuld

Verpakkingen
Patroon 37ml

Art.597101000
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AL-FIX

DUOFLUX & DUOFLUX ROHS

CYANOACRYLAATLIJMEN

⊲
⊲
⊲
⊲

VERBINDEN, SOLDEREN, ISOLEREN EN
AFDICHTEN VAN TWEE GELEIDERS

Secondensnel verlijmen
Zeer hoge trek- en schuifsterkte en geen krimp
Zuinig in gebruik – hoe dunner de lijmlaag
hoe sterker de verbinding
Perfecte hechting op de meeste materialen
zonder gebruik van primer

⊲
⊲
⊲

Al-Fix is een 1-componentlijm zonder oplosmiddel die voor
het merendeel ethyl- en cyanoacrylaat monomeer bevat.
TOEPASSINGEN
• Verlijming tussen de meeste verschillende materialen, met uitzondering van materialen die
polyethyleen, polypropyleen en fluor bevatten
• Verlijmbare materialen: ABS, aluminium, buthyl, chlorpreen, chroom, delrin, glas, koper,
natuurlijk rubber, NBR, neopreen, nitril, fenol, polycarbonaat, polystyreen, harde PVC,
roestvrij staal, staal

AL-FIX is de transparante standaard
CA lijm, geschikt voor elk gebruik.
Verpakkingen
Fles 20 ml Art. 501003000

AL-FIX FLEXIBLE is de flexibele
versie, ook transparant, specifiek
geschikt voor het verlijmen van
elastische materialen, met een
goede vochtbestendigheid.
Verpakkingen
Fles 20ml Art. 501403000

AL-FIX BLACK is de flexibele,
zwarte versie, met dezelfde
kwaliteiten als Al-Fix Flexible.
Verpakkingen
Fles 20 ml Art. 501303000

AL-FIX GEL is de vullende,
transparante versie. Het opvullend
vermogen maakt het opbouwen van
een versterkende lijmnaad mogelijk.
Verpakkingen
Tube 20 ml Art. 501205000
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Waterdichte verbinding van soepele en stijve geleiders
Visuele controle van de verbinding door transparante isolatie
Temperatuurbestendig van -60°C tot 130°C
Verpakkingen
Duoflux - 0,2mm - 0,7mm - clear
Duoflux - 0,5mm - 1mm - rood
Duoflux - 1,5mm - 2,5mm - blauw
Duoflux - 3mm - 6mm - geel
Duoflux-Topfluxkoffer - ass. per 50
Koffer Duoflux - ass. per 100

Art. 830310000
Art. 830320000
Art. 830330000
Art. 830340000
Art. 830100000
Art. 830301000

Duoflux RoHS - 0,2mm - 0,7mm - clear
Duoflux RoHS - 0,5mm - 1mm - rood
Duoflux RoHS - 1,5mm - 2,5mm - blauw
Duoflux RoHS - 3mm - 6mm - geel
Duoflux RoHS - 7mm - grijs

Art. 830311000
Art. 830321000
Art. 830331000
Art. 830341000
Art. 830351000

AL-FIX FILLER is de vuller in
poedervorm. Ideaal om makkelijk
volume te bekomen bij het gebruik
van andere Al-Fix lijmen.
Supersnelle activator.
Verpakkingen
Fles 20ml Art. 501100000

AL-FIX REMOVER is de
verwijderaar. Het is geschikt
voor het verwijderen van lijm of
weekmaken van andere lijmen en
PU schuimen.
Verpakkingen
Fles 20ml Art. 501080000

AL-FIX AKTIVATOR is de activator.
Het versnelt de uitharding van
Al-Fix lijmen en maakt verlijming
mogelijk op poreuze oppervlakken.
AL-FIX AKTIVATOR SF is de
supersnelle activator.
Verpakkingen
Aerosol 200ml Art. 501104000
SF Aerosol 150ml Art. 501111000
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SEAL & BOND MS22 X

MS polymeer voor afdichten van vb. chassisonderdelen,
lasnaden, carrosserie, dakbedekking, vloer, panelen, interieur
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2

S&B EASY SEAL

Butylrubber voor afdichten van vb. afvoeren, windschermen,
gaten, kaders, …

11

NOVA POWER GRIP
409-2K

PU lijm voor structurele verlijming van chassisonderdelen,
panelen, dakbedekking en vloerelementen
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SEAL & BOND MS50 2-K

MS polymeer voor structurele verlijming van chassisonderdelen,
panelen, dakbedekking en vloerelementen
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4

SEAL & BOND MS SCREEN

MS polymeer voor verlijming van ruiten
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5

MEGAPLAST PU 90S

PU lijm voor bumperherstelling en dichten van gaten in metaal

15

6

SEAL & BOND SPRAY

MS polymeer voor verlijming van vloer- en wandbekleding

13

7

SEAL & BOND MS62 X

MS polymeer voor verlijmen van kleine aanpassingen,
vb airco of satelliet
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8

MEGAPLAST PPE

Acrylaat-hybride lijm voor verlijmen van PP en PE
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9

DUOFLUX

Verbinden, solderen, isoleren en afdichten van twee geleiders

17

10

MULTISPRAY

Universeel smeermiddel
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SILICON 100

Smeermiddel op basis van siliconen voor droogsmering
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SURFACE RENEWER

Reinigen, vernieuwen en beschermen van lak en PVC

21
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TIRE RENEWER

Bandenvernieuwer

8

14

MULTIFOAM

Schuimende reiniger voor natuurlijke vervuiling

5
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NOVAKLEEN PH9

Vloeibare dieptereiniger voor natuurlijke vervuiling

7
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NOVAKLEEN
HEAVY DUTY

Geconcentreerde reiniger voor alle oppervlakken

6

7

12

BESCHRIJVING

3

De meeste Novatio producten kunnen veelvuldig ingezet worden.
We geven je alvast een greep uit ons assortiment.
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Oppervlaktebehandeling

voor

na

Fel zonlicht, slechte wegen en veelvuldig gebruik zorgen al snel
voor een oude, verweerde look van carrosserie, textiel en andere
onderdelen. Herstel verweerde oppervlakken makkelijk en geef
ze een langdurige bescherming.

NANO CARE TEXTILE

SURFACE RENEWER

⊲
⊲
⊲

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

DE ULTIEME WEEFSELIMPREGNATIE

Vuil-, olie- en waterafstotend
Langere levensduur en blijvend origineel uitzicht
Kleurloos

Voorkomt vasthechting van vervuiling op behandelde stoffen. Onzichtbare,
doch zeer doeltreffende bescherming die de vezels in een moleculaire,
intelligente bescherming hult. Watergedragen vlekken en vetvlekken,
waaronder wijn, bier, koffie, thee, melk, chocolade, ijs, yoghurt, fruit,
frisdrank, ketchup, olie, ... , zijn dankzij zijn impregnerend vermogen
makkelijk te verwijderen uit behandelde stoffen.
TOEPASSINGEN
• Beschermen tegen vocht en vuil van vezels, van zeilen, zomertenten,
parasols, tapijten, zetels (leder en stof), gordijnen, matrassen, cabriodaken, …
• Beschermen van kledij, schoenen, lederen accessoires, rugzakken, …
Verpakkingen
Aerosol 400ml

Art. 486194000

REINIGEN, VERNIEUWEN EN BESCHERMEN VAN LAK EN PVC

Reinigt
Doet de originele kleur herleven
Geeft een diepe glans
Beschermt tegen vervuiling, UV verkleuring en veroudering
Eenvoudig aan te brengen met onmiddellijk resultaat

Kant-en-klare reiniger voor het vernieuwen van UV-verweerde
gelakte oppervlakken en poederlakken. Bij een regelmatige
behandeling met Surface Renewer wordt de ondergrond gevoed en
blijft een nieuw uitzicht behouden.
TOEPASSINGEN
Kunststof:
Mobilhomes, caravans, trailers, pleziervaartuigen, sportvliegtuigen, …
Gelakte (niet verniste) of gepoederlakte materialen:
Ramen en deuren, rolluiken, garagepoorten, veranda’s, dakramen,
terrassen, carports, balustrades
Verpakkingen
Fles 400 ml

20

Art. 485302000
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Spuitbus is voorzien van
handige uitstrijkborstel

NOVALUBE

METAALVET VOOR MONTAGE EN BESCHERMING

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

⊲

Verpakkingen
Aerosol 100ml
Aerosol 400ml
Pot 120gr
Pot 450gr
Pot 1,8kg
Tube 10gr
Novalube Brush
Presspack 220ml

Art. 221001000
Art. 221101000
Art. 221002000
Art. 221302000
Art. 221404000
Art. 221000000
Art. 221005000

Tot 2300kg/cm² en +1200°C
Vereenvoudigt montage en demontage en dicht af
Voorkomt galvaniserende werking en corrosie
Vermindert wrijving en slijtage, met kogellagereffect
Stabiele viscositeit en chemisch bestendig
Warmtegeleidend
Temperatuurbestending van -180°C tot +1200°C
Bestand tegen water, zout water, zuren, bijtende
oplossingen, dampen, gassen, oliën, de meeste
chemische producten en solventen
Niet giftig en lood- of nikkelvrij

Novalube smeert en beschermt tegen corrosie en oxydatie.
Het dringt door tot in de kleinste poriën en spleten van het metaal
en vormt een fijne en permanente beschermingsfilm.
TOEPASSINGEN
•S
 meren van remblokken, geleidingsrollen, cilinderkoppen,
spiebanen, tandwielaandrijvingen, kettingen, scharnieren,
schuiven, …
•B
 eschermen en smeren van kranen, kleppen, klemmen,
glijstangen, pompen, …

PUC-001 2K PU COATING
2K PU BESCHERMCOATING

⊲
⊲
⊲
⊲

Verspuitbare coating voor metaal,
hout en kunststof
Horizontaal en verticaal toepasbaar
Schok-, slag- en stootvast
Naadloos, geluiddempend en antislip

PUC-001 2K PU Coating beschermt oppervlakken tegen
krassen, stoten en is chemisch-, UV- en weerbestendig.
De uitgeharde coating is slagvast, biedt een
uitstekende mechanische bescherming en is water- en
winddicht.
De combinatie PUP-001 PUC Primer + PUC-001 2K PU
Coating biedt een uitstekende bescherming tegen
corrosie.
TOEPASSINGEN
• Bescherming van laadbakken van pick-ups en
aanhangwagens
• Stootranden in magazijnen en ateliers
• Naadloze beschermcoating voor vloeren en wanden

Verpakkingen
Bus 1L
Art. 140100000
PUP-001 PUC Primer
Aerosol 400ml Art. 140110000

RRE-570 RUST REMOVER
NEUTRALE ROESTOPLOSSER

⊲
⊲
⊲
⊲

Veilig voor ijzer en staal
Concentraat voor dompelbad 1/10
Milieuvriendelijk
Ook verticaal toepasbaar (Gel)

RRE-570 Rust Remover is de veiligste en eenvoudigste manier om
roest te verwijderen van alle ferro metalen voorwerpen; veilig en
milieuvriendelijk daar het geen zuren of andere gevaarlijke
chemische stoffen bevat. Actieve werking tot diep in alle holtes
en moeilijk bereikbare plaatsen. Zelfs bij langdurig contact wordt
gezond metaal niet aangetast of geëtst. Rust Remover heeft een
preventieve werking die directe roestvorming voorkomt, zodat het
metaal even onbeschermd kan blijven na behandeling.
Verpakkingen
Bus 1L
Bus 5L
Gel Bus 1L
Pack RRE-570 Rust Remover
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Art. 119101000
Art. 119105000
Art. 119201000
Art. 998039000

TOEPASSINGEN
•O
 ntroesten van stalen en (giet-)ijzeren onderdelen,
kettingen en tandwielen
•V
 oertuig- en machinerestauratie
•V
 óór galvanisatie, lakken of andere oppervlaktebehandeling

23
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Verpakkingen
Rol 12mm / 10m
Rol 19mm / 10m
Rol 25mm / 10m
Rol 6mm / 10m

NOVATEX TAPE HD

HIGH TECH TAPE

⊲
⊲
⊲
⊲

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

DE TOPKLASSE TEXTIELTAPE

Weer- en waterbestendig
Directe trekkracht, ook op ruwe materialen
Temperatuur- en scheurbestendig
Toepasbaar tot -25°C

Novatex Tape HD is een superbestendige textieltape die zeer
goed weerstaat aan veroudering. Deze HD-uitvoering kreeg
een extreem zachte hot melt lijmlaag die het mogelijk maakt op
moeilijke ondergronden te kleven.
Verpakkingen
Rol 50mm / 50m

Art. 561128000

TOEPASSINGEN
Lijmen van ruwe oppervlakken, maar ook op tapijt en zelfs op
moeilijke kunststoffen zoals polyethyleen.

DUBBELZIJDIGE ACRYLTAPE

Voor permanente bevestiging op de meeste materialen
Zeer hoge aanvangskracht, maar herpositioneerbaar
UV-, vocht- en warmtebestendig en vloeistofdicht
Hoge chemische bestendigheid
Temperatuurbestendig van -30°C tot + 150°C

De tape heeft een gesloten celstructuur en is daardoor 100% vloeistofdicht en garandeert een structurele
verlijming. De beschermfolie is eenvoudig te verwijderen.
TOEPASSINGEN
• Sanitair- en keukeninrichting: verlijmen van allerlei accessoires en toebehoren op formica, metaal, inox, lak,
glas, de meeste kunststoffen, hout, ...
• Belettering naam- en infobordjes voor permanente bevestiging
• Elektronica: rails in schakelkasten, montage van alle elektronicacomponenten, zelfs bij grote
temperatuurschommelingen
• Lijmen van sierlijsten, emblemen, elektrische componenten, sierdeksels op zijspiegels

SILICON REPAIR TAPE

VULCANOVA TAPE

⊲
⊲
⊲
⊲

⊲
⊲

KRACHTIGE ZELFVULCANISERENDE TAPE

ZELFVULCANISERENDE TAPE

Druk- en hittebestendig
Isolerend vermogen tot 8000 Volt
Vloeistof- en luchtdicht
Instant vulcanisatie, zelfs onder water
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Art. 565515000
Art. 565525000

TOEPASSINGEN
Herstelling van lekkende slangen, afdichting van pijpen
en fittingen, isolatie van elektrische bedradingen,
corrosiebescherming, afdichting van connectoren en fittingen,
bescherming van tuigage en touwuiteinden, …

Afdichten, isoleren en beschermen tegen vocht en roest
Hoog elektrisch isolerend

Een gelijkvormige zelf amalgerende tape op basis van
polyisobutyleen. Door uitrekken en overlappen verbindt de
tape zich tot een homogene massa. Vulcanova Tape is ook
aanwendbaar voor bescherming tegen corrosie op metalen
pijpleidingen. Elektrische kenmerken geven een grote stabiliteit
bij alle werkomstandigheden. Deze tape weerstaat langdurige
onderdompeling in water en is ook bestand tegen ozon.

Deze siliconentape is breed inzetbaar als isolatie-, afdichtingsen herstellingstape in alle omstandigheden. Hij kan in slechte
omstandigheden, waar voorbereiding moeilijk is, aangebracht
worden daar hij op zichzelf hecht. De ondergrond hoeft dus niet
noodzakelijk eerst droog- en schoongemaakt te worden.
De tape is blijvend flexibel en bestand tegen benzine, olie,
zuren, oplosmiddelen, zout water, wegenzout en UV-stralen.

Verpakkingen
Transparant - rol 25mm / 3m
Zwart - rol 25mm / 3m

Art. 554128000
Art. 554198000
Art. 554258000
Art. 554068000

Verpakkingen
Rol 19mm / 10m
Rol 38mm / 10m

Art. 565190000
Art. 565380000

TOEPASSINGEN
• Isolatie en bescherming van elektrische verbindingen en kabels
• Herstellen en beschermen van kabelbundels
• Metalen leidingen beschermen tegen corrosie
• Samenvoegen (of splitsen) en herstellen van stroomen verdeelkabels t.e.m. 46 KV
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Het comfort en de veiligheid van de klant zijn prioriteit nummer
één. Om dit te kunnen garanderen is een vlekkeloos onderhoud
van alle mechanische onderdelen essentieel en doe je dan ook
enkel met de beste producten.
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Onderhoud

MULTISPRAY

DE ALL-ROUNDER TEGEN ROEST, VOCHT, VUIL EN LEKSTROOM

⊲
⊲
⊲
⊲

Supersnelle reactie door koudekrimp
Kleurloos en geurarm
Tweevoudige sproeikop
360° spray

Snel en doeltreffend in contact met roest, teer, vet en water
en combineert penetrerend vermogen, smering, bescherming,
reiniging, roestbestrijding en vochtverdringing. Veilig in gebruik
op metalen, kunststoffen, lakken, …
Verpakkingen
Aerosol 600ml

Art. 236116000

SILICON 100

100% ZUIVERE SILICONENOLIE

novatio

tip

Verbeterde waterdichtheidsgarantie
Onder invloed van allerlei weersomstandigheden
drogen rubbers uit en krimpen ze. Uit onderzoek
blijkt dat onze Silicon 100 een voedend effect heeft
op verweerde rubbers en deze terug herstelt naar
hun originele kwaliteit en vorm, met een verbeterde
waterdichtheid tot gevolg.

⊲
⊲
⊲

Smeert, beschermt, voorkomt kleven
en maakt waterafstotend
Helder, uiterst dun, reukloos, niet vlekkend en
effectief op alle oppervlakken
Smelt, bevriest, verhardt, vervliegt of verzuurt niet

Universeel smeer- en glijmiddel op basis van waterafstotende,
niet geleidende, chemisch inerte siliconenolie. Bevat
geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Optimale,
temperatuurbestendige smering en langdurige bescherming.
TOEPASSINGEN
• Behandelen van metaal, rubber, hout, leder, kunststoffen,
geverfde oppervlakken, textiel, vinyl, ...
• G lijmiddel voor de verwerking van kunststoffen, hout, textiel
• Smeren van zetel- en venstergeleiders en deurklinken van
caravans, mobilhomes, trailers, …
• Smeren van keukenuitrusting en fijnmechaniek
• Beschermen en glanzend maken van kunststoffen, rubber en
metaal, voorkomt het vastvriezen van afsluitrubbers bij deuren,
koffers, ...
• Soepel en zacht houden van leder
Verpakkingen
Aerosol 400ml
Blik 5L
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Art. 201001000
Art. 201002000
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NOVAIRCO STOP S

NOVASTOP RADIATOR

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

⊲

VOORKOMT EN DICHT LEKKEN IN AIRCONDITIONING
EN KOELINSTALLATIES

Verpakkingen
1-Pack
3-Pack

Art. 743008390
Art. 743009390

LEKKEN IN GESLOTEN WATERCIRCULATIESYSTEMEN
VOORKOMEN EN HERSTELLEN

Voor R134a en R1234yf gas
Zowel in metalen als rubberen onderdelen
Permanente herstelling
Dicht meerdere lekken in één behandeling
Vermindert geluid van compressor
Vernieuwt rubbers, o-ringen, pakkingen, …
Reageert niet op vocht en lucht

⊲
⊲
⊲

Compatibel met alle types radiatoren en
koelvloeistoffen op waterbasis
Veilig in gebruik voor metalen en plastic onderdelen
Verstopt het systeem niet en verhelpt geruis
Bevat additieven die smeren en andere die corrosie en
kalkaanslag voorkomen

Novastop Radiator is veilig voor het snel en blijvend herstellen van
lekken in gesloten watercirculatiesystemen. Het dicht alle metalen
(koper - alu - ijzer) en synthetische materialen.

Novairco Stop S voorkomt en dicht lekken in alle airco’s en
koelinstallaties, ongeacht het gebruikte gas, voor lekken tot
0,3mm. De herstelling is zichtbaar met UV-lamp.

Verpakkingen
Fles 250ml

Art. 740103000

TOEPASSINGEN
• Dichten van lekken in radiatoren en pakkingen
• Dichten van haarscheurtjes in motorblokken en koelslangen
• Voorkomen van lekken
• Herstellen van kleine lekken in gesloten verwarmingsinstallaties

NOVATIO ADDITIEVEN
betere verbranding
betere prestaties
langere levensduur

NFO-230 NOVAFUEL OPTIMIZER HD

NOVAFUEL POWERKLEEN

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSCONCENTRAAT
VOOR DIESELMOTOREN

Verpakkingen
Blik 5L
Fles 500ml

28

Art. 740405000
Art. 740400000

⊲
⊲
⊲

Van tank tot uitlaat
Verhoogt de betrouwbaarheid
Verlaagt het verbruik

⊲

Verlaagt de CO- en roetuitstoot

Novafuel Optimizer HD is een geconcentreerd dieseladditief voor het
onderhoud en de interne reiniging van brandstof- en uitlaatgassystemen in
Heavy Duty dieselmotoren. Novafuel Optimizer HD verhoogt het vermogen
en verlaagt het verbruik en roet-uitstoot. Het wordt toegevoegd aan het
brandstofreservoir of bij elke tankbeurt in de dieseltank gedoseerd.
Novafuel Optimizer HD reinigt en optimaliseert van de tank tot de uitlaat, met
inbegrip van de injectiepomp, de injectoren, leidingen, de verbrandingskamers,
het EGR-systeem, turbo, uitlaatgaskatalysator en DPF. Het effect is maximaal op
motoren die regelmatig kortdurend of onder lage belasting draaien.

UNIVERSELE, KRACHTIGE BRANDSTOFSYSTEEMREINIGER

⊲
⊲
⊲

Verpakkingen
Fles 200ml
Fles 400ml

Art. 741102000
Art. 741103000

Verpakkingen RFU
Fles 250ml
Bus 5L
Drum 25L
Vat 200L

Art. 741002000
Art. 741050000
Art. 741092000
Art. 741098000

Veilige reiniging van het hele brandstofcircuit:
tank, leidingen, pomp, commonrail systeem en injectoren
Verwijdert niet-verdampende brandstofresten,
water en zwavelaanslag
Bevat smeer- en antislijtageadditieven

Novafuel Powerkleen is een geconcentreerde universele
brandstofsysteemreiniger met extra smeer- en antislijtage
additieven. Het is veilig voor katalysatoren en hogedrukpompen
en geschikt voor zowel diesel- als benzinemotoren. Novafuel
Powerkleen stopt sputteren, pingelen en haperen en voorkomt
dure mechanische of elektrische herstellingen.
Novafuel Powerkleen RFU is de ‘ready for use’ variant en dient
niet verder aangelengd te worden.
TOEPASSINGEN
• Verwijdert snel en doeltreffend kool- en zwavelaanslag (sludge),
niet-verdampende brandstofresten en water
• Reinigt pompen en injectoren
• Stopt sputteren en haperen
• Aanbevolen vóór het afstellen van de motor
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Care Box

Reiniging en onderhoud van RV’s & trailers
⊲ MULTIFOAM
Schuimende reiniger voor natuurlijke vervuiling
⊲ NOVACARE SHAMP-WAX
Beschermende shampoo
⊲ SURFACE RENEWER
Reinigen, vernieuwen en beschermen van lak en PVC
⊲ NOVAWIPE
Microvezeldoek
⊲R
 ASTA
Washandschoen met 1 rasta zijde en 1 microvezel zijde
⊲ CLEAN GUM SOFT
Zachte gomreiniger
Art. 990101101

We denken niet enkel aan jou,
maar ook aan je klanten.
Daarom lanceren we de Novatio Kits.

Novatio Kit
De Novatio Kit is een onderhoudspakket met een aantal
voorgeselecteerde producten. Ideaal om als attentie mee te geven
met de klant. Zo ga je net dat stapje verder in jouw service en stuur
je je klant zorgeloos én met een glimlach de baan op.

Care Box Plus

Verder is de Novatio Kit een perfecte manier om klanten vaker over
de vloer te krijgen en meer verkoop te genereren. De kits zijn exclusief
verkrijgbaar bij de professional, waardoor klanten enkel bij jou terecht
kunnen voor een nieuwe kit. Onze experts denken graag met je mee
over de ideale verkoopstrategie.

⊲ NANOCARE TEXTILE
Impregnatie zonneschermdoek/tentdoek/zetels
⊲ SAFETY CLEAN
Teerverwijderaar / stickerverwijderaar /
hars+terpentijn verwijderen

Reiniging en onderhoud van RV’s & trailers
Inhoud zoals Care Box, extra producten:

Art. 990102101

Voor ons Recreational Vehicles gamma hebben we reeds een aantal
kits samengesteld.
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Personaliseer
je box

Liever een andere samenstelling?
Geen probleem!
Naast onze voorgeselecteerde kits,
heb je ook de mogelijkheid om je kit
volledig zelf samen te stellen volgens
de noden van je klant en vorm te geven
naargelang jouw huisstijl. Hierbij
bieden we drie mogelijkheden aan.

On-the-road box

Herstellingsbox voor kleine reparaties onderweg
⊲ HIGH TECH TAPE
Dubbelzijdige acryltape, 12 mm x 5 m
⊲ NOVATEX TAPE HD
Textieltape, 50 mm x 10 m
⊲ VULCANOVA TAPE
Zelfvulcaniserende tape 19 mm / 5 m
⊲ AL-FIX GEL
Vullende en transparante cyanoacrylaat lijm
⊲ CABLE BINDER
4,8 mm x 200 mm, 100 st
⊲ MULTISPRAY
Universeel smeermiddel, 100 ml

Shared
Novatio lay-out
+ jouw logo

Art. 990100101

Fastening kit

Set spanbanden om alles in,
op of aan een RV vast te maken
⊲ 2 X SPANBAND
25 mm x 3,5 m; 400 kg
⊲2
 X REFLECTERENDE SPANBANDEN
25 mm x 1,5 m; 400 kg
⊲2
 X STORM SPANBAND
25 mm x 2,7 m; 200 kg
⊲ 1 X SPANBAND MET RATEL EN 2 HAKEN
25 mm x 5m; 800 kg

Jouw eigen lay-out

Art. 320190390

Zelf nog een leuk idee om je kit nóg
aantrekkelijker te maken? Vertel het
ons en wij zorgen voor de rest!

32

33

novatio.be/rv

Nog een uitdaging?

Wat maakt
Novatio
uniek?

Heb je nog een
specifieke uitdaging
die niet kan opgelost
worden met een
bestaand product uit
ons gamma? Vertel
het aan één van onze
experts en wij gaan aan
de slag in ons labo en
zoeken samen met jou
naar de beste oplossing.

Novatio levert oplossingen voor iedereen die dingen maakt,
beschermt, onderhoudt en terug maakt. We kijken, over industrieën
en sectoren heen, naar het werk dat moet gebeuren.
Daar ontwikkelen we de juiste toepassingen voor. Zo maken we het
‘maken’ beter.

We doen nog veel meer

Ons verhaal

We geloven dat alle makers
fier moeten kunnen zijn op hun
werk. Innovatie voor makers reikt
dan ook verder dan enkel lijm.
Novatio gaat verder met meer
dan 1.000 producten in verlijmen,
afdichten en behandelen van
oppervlakken.

Opgericht in 1978 en later versterkt door Novatech, maakt Novatio
tegenwoordig deel uit van Novatech International. Een Belgisch
familiebedrijf waarvan de producten ver over de grenzen - in 27 landen verkrijgbaar zijn.
Novatech International bouwde een expertise uit in polymeer-technologie
die ons vandaag nog steeds marktleider maakt op vlak van MS Hybride
Polymeren.
Voor onze producten behaalden we diverse kwaliteitslabels en certificaten

Onze mensen
Een ervaren team van
co-creators. Elk van onze
medewerkers, of ze nu werken in
sales of productie, is opgeleid om
jouw probleem te begrijpen vanaf
het eerste gesprek.
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ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018
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Made for makers

Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
32 14 25 76 40
info@novatio.be

M30118900
Novatio is a registered trademark of Novatech International NV

