NTS
VYSOCE JAKOSTNÍ 2 KOMPONENTNÍ TITAN
• Je možno používat pro lepení a
opravování různých druhů materiálů
• Složený z epoxidové pryskyřice a
titanového prášku
• Teplotní odolnost -35 °C až 300 °C
• Má velmi dobrou přilnavost na většinu
kovů jako bronz, mosaz, měď, hliník, ocel,
ale také na beton, dřevo, sklo atd.
• Dokonce i na mnohé umělé hmoty
• Může být upravován vrtáním, čištěním,
řezáním, frézováním nebo broušením.

NOVA TITAN STICK
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Je možno používat pro lepení a opravování různých
druhů materiálů. Opravárenský prostředek složený
z epoxidové pryskyřice a titanového prášku.
Má vysokou teplotní odolnost (300 °C).

Má velmi dobrou přilnavost na většinu kovů jako bronz,
mosaz, měď, hliník, ocel, ale také na beton, dřevo, sklo
atd. Dokonce i na mnohé umělé hmoty. Může být
upravován vrtáním, čištěním, řezáním, frézováním
nebo broušením(namáhán oděrem, leštěn).

TECHNICKÁ DATA
Složení: epoxidová pryskyřice a titanový prášek.
Vazkost: houževnatá pasta
Barva: hnědá
Doba zpracování: 30 min při 20 °C
Doba vytvrzení při 20 °C: 1hod (35%), mechanická
stálost po 4 hod. (50%),
úplné vytvrzení po 48 hod. (100%).
Odolnost vůči teplotám: – 35 °C do 280 °C (maximálně
300 °C)

Odolnost na tah: 7,5 N/mm²
Odolnost na tlak: DIN 53281-83: 84 N/mm²
Chemická odolnost: většina kyselin, olejů, alkoholu,
hořlavin, esteru, vody atd.
Optimální spotřeba do 18 měsíců.
Chraňte před mrazem a skladujte na suchém místě.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ
• Opravy kotelen a lihovarů, hořáků.
• Opravy rzí poškozených radiátorů a výměníků
tepla.
• Opravy ventilů a uzavíracích ventilů u
kompresorů.
• Opravy poškozených vodáren, opotřebovaných
těsnících kroužků, rozvodů, poškozených závitů.
• Opravy povrchů, po úpravě lakovaných za
vysokých teplot.
Objednací číslo
N638010
N638050

Název
Nova Titan Stick
Nova Wet Stick

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost
těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio
poskytuje, se týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za
škody v důsledku nesprávného použití nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.

LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

• Opravy vstupních a výstupních kolektorů.
• Opravy motorových částí, olejových van, vodních
čerpadel, atd.
• Opravy poškozených závitů, objektů se
vstřikovacími systémy a jiných součástek,
kovových zásobníků na palivo, nádrží.
• Pro opravy s rychlejší dobou vytvrzení použijte
výrobek NOVA WET STICK.

Balení
57 g
tuba 115 g

Zařazení
LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

