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Roest tegengaan en een grondlaag aanbrengen in één handeling

- Bijzonder milieuvriendelijk zonder lood, zinkchromaat en mineraal zuur.
- Inactiveert roest door de vorming van metaalorganische verbindingen
- Vormt een roestwerende en te lakken beschermlaag
- Gaat optimaal roest tegen, bewezen door patenten en testcertificaten
- Eenvoudig te verwerken

Soort product

Kunstharsemulsie bestaande uit 1 component die in combinatie met roest en ijzer een metaalorganische
beschermlaag doet ontstaan. Deze gaat voor lange tijd de corrosieve invloeden van ijzer tegen en
garandeert daardoor een uitstekende bescherming tegen roest.

De drievoudige werking van Universele roest-stop van noverox

Inactivering van roest
Het noverox proces is gebaseerd op de reductie van onstabiel ijzeroxide met de werkzame
bestanddelen van noverox. Hierbij wordt een stabiele, metaalorganische verbinding gevormd.

Passiverende beschermlaag
De metaalorganische verbinding in combinatie met het nieuwe, resistente bindmiddelsysteem biedt een
bescherming tegen corrosie.

Grondlaag
De zwarte, metaalorganische beschermlaag vormt de optimale basis voor bijkomende laklagen.

Toepassingsgebied

Stalen constructies, machines, toestellen, onderhoudswerkzaamheden in industrie en nijverheid,
voertuigen, scheepsonderhoud, koudwaterleidingen, leidingen voor airconditioning enz.

Speciale eigenschappen

- vrij van lood, gif en mineraal zuur zonder voor de gezondheid schadelijke oplosmiddelen
- tast bestaande lak- en zinklagen niet aan
- milieuvriendelijk en hygiënisch
- kan op een vochtig te bewerken deel worden aangebracht
- Niet brandbaar
- Aangename geur
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Verwerkingstechnische richtlijnen

1. Ondergrond

- alle stalen en gegoten oppervlakken die blank zijn of al roestschade vertonen.
- onderdelen of volledige constructies uit ijzer, staal of gegoten metaal.
- gelakte en verzinkte stalen onderdelen die gedeeltelijk of volledig corrosie vertonen
- droge of vochtige roestplekken

2. Voorbereiding van de ondergrond

- Vuil/stof afwassen en losse roest wegborstelen of afwassen. Roeststof wegblazen.
- Oude, onderliggende lak- en zinklagen tot aan de goed hechtende lagen wegkrabben.
- Graad van voorbereiding in aansluiting op DIN ISO EN 12844-T4-norm zuiverheidsgraad St2 of

PSt2
- Natte stralen tot zuiverheidsgraad Sa 2, ruwheid 20-40 my

Zuur- of looghoudende roestlagen (bijv. dampen van staldieren) met zuiver water neutraliseren
(eventueel met 5% ammoniakoplossing).

Oppervlakken die sterk waren blootgesteld aan sulfaat en chloor vereisen een bijzonder grondige
reiniging. Op blank ijzer vet- of olieresten met verdunner verwijderen.

3. Verbruik
Dit is afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak. Als richtwaarden kunnen de volgende gegevens
dienen:
Op roestige oppervlakken ca. 230 gr/m² nat gewicht ca 60-80 my dikte van de droge laag.

4. Universele roest-stop van noverox aanbrengen

Alvorens te gebruiken noverox goed roeren. Universele roest-stop van noverox is geschikt voor
lakken, spuiten (druklucht of airless). Ideale gebruikstemperaturen tussen +10°C en +25°C. Stalen
oppervlakken die warmer zijn dan 35°C (bijvoorbeeld gevels en daken in de zomer) eerst met zuiver
water afkoelen.
Onderkoelde onderdelen / oppervlakken (lager dan 5°C) hebben een invloed op het aanbrengen en
het effect van het product.
Bij het aanbrengen bij voorkeur in twee lagen werken. De wachttijd tussen beide handelingen
bedraagt ca. 120 minuten. Bij het aanbrengen met het spuitpistool wordt tijdens één handeling een
dichte laag bereikt. Te dikke lagen kunnen het droogproces vertragen en naargelang het aantal aan
te brengen lagen een regelmatig verloop onmogelijk maken. In afwijking van DIN EN ISO 12944 mag
de dikte van de droge laag niet meer bedragen dan 120 my. De volledige droogtijd is afhankelijk van
de dikte van de laag en de heersende droogcondities; de mechanische belastbaarheid dient in
individuele gevallen te worden gecontroleerd.
Spuiten: druklucht 2-4 bar, straal: 0,8-1,8 mm, airless: straal: 0,3-0,45 mm. De vereiste hoeveelheid
universele roest-stop van noverox in een beker overgieten (uit plastic, glas, porselein) nooit in een
beker uit metaal! Resten die in aanraking kwamen met roest (bijv. aan het penseel) niet in de
originele verpakking gieten.
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5. Verdunner

Door toevoeging van actieve verdunner (Tx) van noverox kan universele roest-stop van noverox
worden verdund, er wordt een maximumhoeveelheid van 5% aangeraden. Attentie: Door de
toevoeging van verdunner worden de reactieve substanties over een groter oppervlak verdeeld en op
die manier wordt de werking gereduceerd. Daarom wordt aangeraden noverox - indien mogelijk –
onverdund te gebruiken.

6. Grondlaag

Het aanbrengen van lagen van het anticorrosiemiddel universele roest-stop van noverox maakt het
in de meeste gevallen overbodig eerst grondlagen aan te brengen. Bij zwak dekkende laksystemen
wordt aangeraden een tussenprimer of surfacer te gebruiken. Alvorens het product aan te brengen
dient u eerst een droogtijd van 24 uur in acht te nemen.

7. Plamuren

Om oneffenheden glad te maken en dit met het oog op het bereiken van optimale lakoppervlakken
kunt u plamuren. Het wordt in elk geval aangeraden Repair metaalplamuurpasta van noverox of
gecombineerde nitroplamuurpasta te gebruiken. De plamuurpasta dient u, indien nodig, in meerdere
lagen aan te brengen.
Attentie: universele roest-stop van noverox mag niet worden weggeschuurd.
Polyesterplamuurpasta is niet geschikt.

8. Verdraagbaarheid en mogelijkheid tot overlakken

Ingeval van voorwerpen die aan mechanische of chemische invloeden zijn blootgesteld dient de
noverox laag een gepaste deklaag te krijgen. Bijvoorbeeld emaillak op basis van kunsthars,
alkydhars of acryl. Deklagen mogen pas worden aangebracht nadat de beschermlaag van noverox
24 uur heeft gedroogd.

De insteldikte van de lagen verhoudt zich naargelang het eisenprofiel en de methode om de lagen
aan te brengen.

Bijv. bij stalen constructies (blootstelling aan het weer)
2 x Universele roest-stop van noverox 60-80 my
2 x Glimmerlaag op kunststofbasis 80-100 my

Totale dikte van de laag 160 my

Bijv. buisleidingen in de industrie

2 x universele roest-stop van noverox 80 my
2-3 x EG2 epoxyglimmer (of gelijkaardige deklaag bestaande uit
2 componenten) 160 my

Totale dikte van de laag 220-240 my

Utilitaire voertuigen, bijv. het chassis
1-2 x Universele roest-stop van noverox
1-2 x chassislak
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De volgende ervaringen hebben betrekking de vermelde laktypes:

Kunstharslak goed verdraagbaar
Emaillak goed verdraagbaar
Alkydharslak goed verdraagbaar
Acryllak goed verdraagbaar

Ijzerglimmer goed verdraagbaar
Schubbenpantser goed verdraagbaar
Lak op basis van epoxyhars goed verdraagbaar
Nitrolak goed verdraagbaar
Waterige industriële dispersies (voor metaal) doorgaans verdraagbaar, kan

doordringen,
2 x een dispersielaag aanbrengen kan
dit verhinderen. Leef de richtlijnen na
van de respectieve lakfabrikanten wat
betreft de dikte van de laag en de droogtijden.

Bij de volgende laksoorten kunnen eventuele problemen optreden:

Olieachtige alkydharslakken: de droogtijden kunnen langer duren.
Remedie: eerste laag zeer dun aanbrengen – gebruik van een op epoxy gebaseerde hechtprimer
bestaande uit 2 componenten.
Remedie: eerste laag zeer dun aanbrengen – gebruik van een op epoxy gebaseerde hechtprimer
bestaande uit 2 componenten.
Polyurethaanlak en teer-epoxylak bestaande uit 2 componenten kunnen leiden tot hechtings- en
verhardingsproblemen.
Remedie: een op epoxy gebaseerde hechtprimer bestaande uit 2 componenten gebruiken.

9. Reiniging van werktuigen

Reiniging vooraf met water
Reiniging achteraf met nitro- of universele verdunner

10. Bewaartijd

Bij 20°C in een gesloten verpakking ca. 3 jaar. Later treedt er een lichte verdikking op die geen invloed
heeft op de reactiecapaciteit (zie onder lid 5. verdunner)

Bijzondere richtlijnen

Voor een perfecte reactie zijn bepaalde omgevingsfactoren noodzakelijk. Tijdens werkzaamheden in
kelders, tanks enz. kunnen een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen de droging (verharding)
vertragen. Warme lucht en luchtcirculatie versnellen het proces. Indien door laswerkzaamheden de
beschermlaag van noverox wordt weggebrand (niet-giftig) dienen de lasplaatsen met zuiver water te
worden geneutraliseerd alvorens een nieuwe laag mag worden aangebracht. noverox bevat geen
giftige, anorganische bestanddelen en is derhalve milieuvriendelijk. In geen geval mag de laag na het
aanbrengen weer worden afgewassen zoals dit het geval is bij zure roestomzetters (de zogenaamde
“roestkillers”).
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Korte test van de universele roest-stop van noverox

noverox bereikt in de praktijk zeer goede roestbeschermingswaarden door de vorming van verbindingen
en het nieuwe bindmiddelsysteem. Zoals in professionele middens algemeen bekend is, kunnen door de
korte tijd van de test enkel beperkte conclusies worden getrokken wat de deugdelijkheid van de laklagen
betreft. Dit is in het bijzonder het geval bij nieuwe technologieën zoals deze gebruikt bij de universele
roest-stop van noverox. Met het oog op laboratoriumtests dient u de gegevensbladen op te vragen.

Testresultaten voor universele roest-stop van noverox (AX)

noverox is een industrieel product dat optimaal roest tegengaat en voorkomt.
Testverslagen van talrijke wetenschappelijke instituten in binnen- en buitenland evenals referenties uit de
industrie bevestigen de hoge efficiëntie van noverox. Deze instituten zijn onder andere:

- TÜV Product Service GmbH, München
- Bureau Veritas, Parijs
- Dr. Mang, Frankfurt, toelating om te worden gebruikt als voedingsmiddel
- Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlijn
- Statens Provningsanstalt, Stockholm
- Österreichisches Kunststoffinstitut, Wenen
- Institut für Korrosionsschutz, Dresden
- Krupp-Forschungsinstitut, Essen
- DVGW, Forschungsstelle Karlsruhe

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voormelde gegevens zijn niet-bindende richtlijnen. Wij raden in ieder geval aan het product eerst
voldoende zelf uit te proberen. Er wordt geen garantie gegeven voor het resultaat van het gebruik. Om
het even welke aansprakelijkheid op basis van deze gegevens wordt uitgesloten voor zover de wet dit
toelaat. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en de naleving van de gebruiksrichtlijnen ligt uitsluitend
bij de gebruiker. Ingevolgde technische ontwikkelingen kunnen er zich veranderingen aan het product
voordoen. De laatste uitgave van deze informatie is telkens geldig.
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noverox

Uitzicht Grijs-beige emulsie, in
droge toestand van de
film zwart door de
omzetting

Verdunner Actieve verdunner van
noverox (Tx),
idealiter 5%

Geur Mild Reinigingsmiddel Universele verdunner,
achteraf met water
afwassen

Dichtheid conform DIN
EN ISO 2811

1,00 gr/cm³ +/- 0,2 Hechting
(ruitjesproeftest
conform DIN EN ISO
2409) 50 my na drie
weken droging op St37
(St12)

GT 0

Gehalte vaste stoffen 44%0
pH (zuurtegraad) -3,0 Elasticiteit volgens

Erichsen, conform DIN
53256, na 3 weken
droging

Meer dan 6 mm

Viscositeit conform DIN
EN ISO 2431

Ca. 90-120 seconden
(D4)

Doornbuigtest SNC
37105

3 mm kleine scheuren

Stofvrij Na ca. 1 uur Chemische weerstand De beschermfilm van
de universele roest-
stop van noverox
vertoont een goede
weerstand tegen
zwakke zuren, logen
en niet-agressieve
oliën.

Een nieuwe laag kan
met het product zelf
worden aangebracht

Na ca. 1-2 uur Weerstand tegen
continue hitte

175 °C

Een nieuwe laag kan
met
lakaanbrengsystemen
worden aangebracht

Na 24 uur Tijdelijke
hittebestendigheid

230°C

Soort gebruik Lakken, rollakken,
spuiten (airless of met
een luchtdrukpistool)

Zoutsproeitest conform
DIN EN ISO 7253

500 uur

Gebruikscondities Drukluchtspuiten 3-4,5
bar met straal van 0,8-
1,8 mm; airless 80-150
bar met een straal van
0,3-0,4 mm.

Kesternichtest conform
DIN 50018

500 uur

Gebruiksviscositeit Consistentie bij
levering

vlampunt (volgens
Marcusson)

73°C
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Verwerkingstemperatuur 10-30°C; bij meer dan
80% relatieve
vochtigheid wordt de
droging vertraagd

Bewaartijd 2 jaat bij 20°C en in
een gesloten
verpakking

Verbruik  230 gr/m² bij een
dikte van de droge laag
van 80 my

Leverbaar in 100 ml, 250 ml, 750 ml;
2,5 liter, 25 liter, 200
liter

Aanvullende roest-stopkwaliteit van noverox:
- roest-stop voor carrosserie van noverox
- roest-stop-spray van noverox

Als gepast deklaksysteem om aan te brengen op universele roest-stop van noverox leveren wij u:

noverox EG2 gebaseerd op epoxyglimmer van noverox:
Deklaag, geschikt bij blootstelling aan water, vocht en alle corrosieve media

WS gebaseerd op epoxyglimmer van noverox:
Waterige deklaag, geschikt bij blootstelling aan water, vocht en alle corrosieve media


