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NOVA 2510 

  

 

OMSCHRIJVING Watergedragen, isolerende, onderhouds- en renovatie muur- en plafondverf voor binnen. 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN  Uniek isolerend vermogen 

 Spanningsvrij 

 Zeer prettig verwerkbaar 

 Uitstekende dekking 

 Lange open tijd 

TOEPASSINGEN Uitstekend geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen zoals brandschade, rook- 
en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken, bitumenvervuiling. Bij een 
hevige nicotine aanslag is het noodzakelijk dat er een testvlak wordt opgezet alvorens er tot schilderen 
wordt overgegaan 

 

                 PRODUCTINFORMATIE   

Bindmiddel Luchtdrogende alkyd/acrylaat emulsie. 

Dichtheid 1,57 kg per ltr. 

Theoretisch rendement 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking en de structuur van de ondergrond. 

Glansgraad Mat 

Houdbaarheid  Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 

 Koel, droog en vorstvrij bewaren 

 

VERWERKINGSGEGEVENS  

Verwerking Kwast, verfroller of airless (airless pistool druk 180 – 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch).  
Zo nodig verdunnen met water (max. 3%).  Vooraf het spuitbeeld beoordelen. 

Droging bij 20°C  Na ca. 2 uur stofdroog 

 Na ca. 18 uur overschilderbaar 

Verwerkingscondities Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 10°C en R.V. maximaal 75 %. Goed ventileren. 

Verdunning Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water. 

Reiniging gereedschap Direct schoonmaken met lauw water. 

 

LEVERING  

Verpakking 1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr. 

Kleur Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System. 

 

SYSTEMEN  

Voorbehandeling  Ondergrond moet volledig afgebonden, draagkrachtig, schoon en droog zijn  

 Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen 

 Nicotine-, roet en rookaanslag zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend middel zoals 
Globaclean 

 Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max 1% en steenachtige ondergrond max 4% 

 Waar nodig de ondergrond op passende wijze herstellen 

 Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties vooraf fixeren met Aquafix 

Afwerking  Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2  lagen NOVA 2510 

 


