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N.B.- NOVACOLOR garantează că informațiile de aici sunt furnizate la maximul cunoștințelor sale tehnice și științifice și pe baza experienței sale; Cu 
toate acestea, compania nu poate fi făcută răspunzătoare pentru rezultatele obținute prin utilizarea acestor produse, deoarece condițiile de aplicare sunt 
peste controlul său. Se recomandă să vă asigurați întotdeauna că produsul este potrivit pentru fiecare instanță specifică. Prezenta foaie anulează și 
schimbă oricare dintre foile existente anterior. 
 

Novalux E 
Vopsea pe bază de apă de înaltă calitate pentru interior și exterior extralavabilă 
CARACTERISTICI GENERALE: 
Novalux E este o vopsea lavabilă pe bază de apă pentru interioare și exterioare, realizată din dispersia copolimerilor acrilici și stireni, 
sarcini minerale selectate, dioxid de titan și modificatori reologici care asigură o funcționare optimă. 
UTILIZĂRI:  
Novalux E este indicat în special ca strat de finisare de top pe tencuieli și mortare de var și minerale, tencuieli de gips, amestecuri de 
beton cu suprafețe compacte și plane. Novalux E poate fi, de asemenea, utilizat ca strat de bază pentru finisaje decorative. 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE: 
Natura liantului: dispersia acrilica și copolimer stirenic. 
Densitate: Novalux E White: 1,55 +/- 0,05 g/ml 

Novalux E Base Deep: 1,48 +/- 0,05 g/ml 
Novalux E Base Accent: 1,47 +/- 0,05 g/ml 

PERFORMANTE 
Novalux E este o vopsea lavabilă și rezistă la procedurile standard de curățare. Novalux E asigură următoarele caracteristici: 
- Aplicare ușoară 
- Lavabilitate 

- Aderenta ridicata la suprafata 
- Rezistența la alcaline

 
DILUTIE: Novalux E: max 30% cu apă. 
AVERTIZARE: Amestecați produsul corect înainte de faza de pigmentare și ciclul de aplicare. Nu se aplică pe substraturi umede / 
proaspete, așteptați un timp de maturare, în general de patru săptămâni. 
 
PREGATIREA SUBSTRATULUI SI APLICAREA (Raportat la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%): 
Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și pete de sare. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice, 
dacă este necesar. În caz de mucegai, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și 
vopsea veche scorojita. Trebuie îndepărtate straturile superioare de vopsea pe bază de var și tempera. Îndepărtați praful, smogul sau 
alte depozite înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau sfaramicioase, aplicați un strat de Decofix (etanșant pe perete 
micronizat) diluat, cu o perie. Peste substraturi uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic pe bază de 
apă), diluat, cu o perie sau cu o rolă. După ce substratul este complet uscat, aplicați un strat de Novalux E, diluat, cu perie, role sau 
pistol pulverizator. Îndepărtați orice imperfecțiune sau exces de material. Așteptați ca substratul să fie complet uscat, apoi aplicați un al 
doilea strat de Novalux E, diluat, urmând aceeași procedură. Timp de uscare: 24 ore aprox. în funcție de tipul de substrat, rata de 
absorbție și condițiile de mediu. 
RECOMANDĂRI: 
Pe durata întregului proces de aplicare, produsul trebuie să fie protejat de frig si de schimbările bruste de temperatura. Nu se aplică 
cand temperatura aerului, substratului și a produsului sunt mai mici de + 5 ° C și mai mari de + 35 ° C, nici sub lumina directă a 
soarelui, nici pe suprafețe supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditatea 
substratului trebuie să fie <10%. Este recomandabil să completați fiecare lucrare cu materiale din același lot de producție. Când utilizați 
mai multe loturi, se recomandă remixarea diferitelor produse pentru a evita ușoare diferențe de culoare. Pentru utilizarea, diluarea și 
aplicarea corectă a produselor menționate aici, consultați fișele tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și aplicării produselor, 
se recomandă utilizarea corectă a instrumentelor și dispozitivelor individuale de protecție (dpi). 
CURATAREA UNELTELOR: Cu apa imediat dupa utilizare. 
RANDAMENT: Novalux E: 6-7 m2/l, în funcție de tipul de substrat și rata de absorbție a acestuia. Se recomandă determinarea 
randamentului real cu un test preliminar pe substratul specific. 
CULOURI: ALB si cartelel de culori “Colornow” “Interior Paint Collection”. 
AMBALAJE: Recipiente de 1 L, 5 L si 14 L . 
TERMEN DE VALABILITATE: Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajele sigilate inițial și la 
temperaturi adecvate. 
PROCEDURI DE SECURITATE: 
Directiva UE 2004/42 / CE: Novalux E (vopsea mata pentru pereți și tavane interioare) 
Valoarea limită a UE pentru Novalux E (categoria A / a): 30 g / l (2010) Novalux E conține maximum 30 g / l de COV. 
Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale 
de igienă și siguranță. Nu goliți în scurgeri, cursuri de apă sau pe sol; după utilizare, nu aruncati containerele, lăsați reziduurile să se 
usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lasati la indemana copiilor. Dacă înghițiți, consultați imediat medicul și arătații recipientul  sau 
eticheta. Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate. 


