
NowoRub är en flexibel tjockfilmsfärg för ytbehandling av betongtakpannor, plåttak och fibercement och rekommenderas till särskilt slitna takytor.

Färg:    Svart, Mörk antracit, Antracit, Bordeaux, Oxidröd, Specialröd, Tegelröd, Blåsvart, Mörkbrun, Mocca, Ljusgrå, Rödbrun, Faluröd,  
  Skiffergrå, Grön, Blå   

Torktid:   Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet på 60 % är NowoRUB övermålningsbar efter cirka 3–4 timmar beroende på underlagets  
  absorptionsförmåga och hur tjockt lager som påförts. 
Räcker till:  3–4 m2 per liter.
Påföring:   Pensel, roller eller airless-spruta.
Utspädning:  Vatten.
Rengöring:  Vatten och såpa.
Förpackning:  20 och 100 liter.
Hållbarhet:  24 månader i oöppnad originalförpackning 
Förvaring:  Torrt, frostfritt och utom räckhåll för barn. 
MAL-kod (93):  00-1

Hämta det senaste säkerhetsdatabladet på www.nowocoat.dk för ytterligare information.

TEKNISK INFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING

ANVÄNDNING

REKOMMENDATION

FÖRDELAR OCH EGENSKAPER 

Takytan ska vara torr, rengjord och helt fri från smuts, mossa och alger före påföring. NowoRUB påförs med pensel, roller eller airless-spruta (200–220 
bar). För äldre och mycket slitna takytor rekommenderar vi att Nowo Uni Primer används som grundbehandling innan NowoRUB påförs. Alternativt kan 
NowoRub förtunnas 10–15 % till den första påföringen och användas outspädd till den andra påföringen.

Viktigt: Observera att NowoRUB ska röras om ordentligt. Gör alltid en provstrykning på en liten testyta för att säkerställa att produkten och ytan som 
skall behandlas är kompatibla. 

• Tjockfilmsfärg med hög slitstyrka och vattenavvisande egenskaper
• Extra elasticitet
• God vidhäftningsförmåga
• Utmärkt täckningsförmåga
• Ljusäkta pigment och UV-stabilisatorer
• Hämmar uppkomst av alger och beläggningar.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk

O

ROOF ONLY

O

COVERAGE

O

TEMPERATURE

O

USE BRUSH

O

DILUTION

O

RELATIVE HUMIDITY

O

USE ROLLER

O

NO FROST

O

USE SPRAY

O

RECOATABLE

O

CLEANING

DIFFUSION 
OPEN

SELF CLEANING  
EFFECT

WATER 
PROOF

UV 
RESISTANT

STRONG 
SURFACE

EXTENDED 
LIFETIME

Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter 
och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess 
lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 11 januari 2018.


