
 

 

PRODUCTINFORMATIEBLAD  

NovaPROtect Gloss  
 

 
OMSCHRIJVING Sneldrogende 1-K hoogglanzende aflak met goede buitenduurzaamheid. 
 
EIGENSCHAPPEN  -Hoge glansreflectie 
   -Goede buitenduurzaamheid 

-Uitstekende vloeiing. 
   -Zeer goede dekking.  
   -Relatief snelle droging bij lage omgevingstemperaturen.  

-Gemodificeerd met een drietal verschillende bindmiddelen en een lichtstabilisator 
voor een lang(er) glansbehoud. 

        
TOEPASSING Voor- en aflak van geveltimmerwerk, wat op de juiste wijze is voorbehandeld. Ook 

geschikt op kunststof en metaalachtige ondergronden, die met de juiste primer is 
voorzien.    

        
KLEUREN  Wit en vrijwel alle kleuren.  
 
GLANSGRAAD Glans 
 
VERPAKKING  Blikken van 1 en 2,5 ltr.       
 
BASISGEGEVENS  Droogtijden bepaald bij 20°C en 50 % R.V. 
   Stofdroog  : na ca. 2 uur. 
   Kleefvrij   : na ca. 3.5 uur. 
   Overschilderbaar  : na ca. 24 uur. 
   Droogtijden bepaald bij 5°C en 50 % R.V. 
   Stofdroog  : na ca. 4 uur. 
   Kleefvrij   : na ca. 6 uur. 
   Overschilderbaar  : na ca. 24 uur. 
   Soortelijk gewicht : afhankelijk van de kleur/basis variërend van 0.95 - 1.20  
      g/cm³.  
   V.O.S.   : type SG. max. 300 gram VOS p/ltr. Fase II (1-1-2010). 
 

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De genoemde waarden zijn een 
gemiddelde. Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de doordroging. 
Verf op basis van alkydhars zal bij gebrek aan UV-licht sterker vergelen.  

 
HOUDBAARHEID Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en 

vorstvrije plaats.  
  
RENDEMENT  Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 

ca 15-17 m² per liter. 

 
ONDERGROND-  De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was en vet.  
CONDITIES 
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VERWERKINGS-  -Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 20°C. 
CONDITIES  -Relatieve luchtvochtigheid maximaal 90%. 
   -Goede ventilatie.  
  
INSTRUCTIES VOOR Verwerking met kwast, lakroller en spuitapparaat. Vóór gebruik goed oproeren, 
GEBRUIK na gebruik de verpakking goed sluiten. Max. 90% relatieve luchtvochtigheid na de 

kleefvrije drogingsperiode. Ook bij lagere temperaturen (≥ 0°C) te verwerken. 
De ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C. boven het dauwpunt te liggen. 
Onderhoudsintervallen tot ca. 5 jaar mogelijk. Dit is uiteraard afhankelijk van de 
situering, houtsoort-/ondergrond, verfsysteem, kleur, kwaliteit binnen schilderwerk 
en beglazingssysteem. 

 
Verdunning : gedearomatiseerde terpentine. 

      
Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig 
beïnvloeden.  

 
   Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO. 
 
REINIGING   Direct na gebruik reinigen met terpentine en residu op de juiste manier afvoeren. 
GEREEDSCHAP 
 
MILIEU EN  De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende  
GEZONDHEID  gezondheid, veiligheid en milieu te houden.  
 
VEILIGHEIDS-  Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad. 
VOORSCHRIFTEN 
 
TECHNIES ADVIES Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. 
   T : 020 6655 678 
   E : info@neverlak.nl   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als 
vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens 
tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden 
en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder 
kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar 
geldigheid. 
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