
NowoRub er en fleksibel tykfilmsmaling til overfladebehandling af betontagsten, metaltage og fibercement, og anbefales til særligt medtagne 
tagoverflader.

Farve:  Sort, Antrazit mørk, Antrazit, Bordeaux, Oxydrød, Specialrød, Teglrød, Blåsort, Mørkebrun, Mocca, Lysegrå, Rødbrun, Svenskrød, Skiffergrå, 
Grøn, Blå   

Tørretid:   Ved 2O° C og en relativfugtighed på 6O% er NowoRUB genbehandlingstør på ca. 3-4 timer, afhængig af underlagets sugeevne,  
  samt den påførte lagtykkelse. 
Rækkeevne:  3-4 m2 pr ltr.
Påføring:   Pensel, malerrulle eller med airless sprøjteudstyr.
Fortynding:  Vand.
Rengøring:  Vand og sæbe.
Emballage:  20 og 100 ltr.
Holdbarhed:  24 måneder i original ubrudt emballage 
Opbevaring:  Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn. 
Malkode (93):  00-1
VOC-MAX:  50 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/e (VB)): 130 g/l.

Hent seneste sikkerhedsdatablad på www.nowocoat.dk for yderligere information.

TEKNISKE DATA

PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE

ANBEFALING

HIGHLIGHTS & EGENSKABER

Tagfladen skal inden påføring være tør og fuldstændig afrenset for skidt, mos og alger. NowoRUB påføres med pensel, rulle eller airless sprøjteudstyr 
(200-220 bar). Ved ældre og meget slidte tagoverflader anbefaler vi at bruge NowoRUB i kombination med Nowo Uni Primer, hvor denne bruges til 
grundbehandling først. Alternativt kan NowoRub fortyndes 10-15% til første påføring, og anvendes ufortyndet til anden påføring.

Vigtigt: Husk grundig omrøring af NowoRUB, og foretag altid et prøveopstrøg på et lille et test område, for at sikre foreneligheden af produkt og den 
overflade, der ønskes behandlet. 

• Tykfilmsmaling med stor slidstyrke og vandafvisende egenskaber
• Ekstra elasticitet
• God vedhæftningsevne
• Super dækkeevne
• Lysægte pigmenter og UV stabilisatorer
• Hæmmer udvikling af alger og belægninger.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de 
rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og 
dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 11.01.2018.
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