UW PARTNER
IN REINIGEN,
ONTVETTEN EN
BESCHERMEN
Kalk, cement en salpeteraanslag,
zwarte strepen (afkomstig van rubbers)
en vervuilde lakken blijven het grootste
probleem op alu, pvc en glas.
Bio-Paste is een universele reinigingspasta.
Door al schuimend te reinigen zal biopaste te
grootste vervuiling zoals salpeteraanslag, kalk en
cementsresten op een,makkelĳke manier oplossen.

Reiniging en onderhoud is zeer
belangrijk voor het behoud van de
glans en kleur van de lakken van
ramen, deuren poorten en veranda’s
Novacare Shamp-Wax is een shampoo voor
ramen, deuren en glas. Novacare Shamp-Wax reinigt
zowel de raam- en deurproﬁelen als het glas in 1
handeling. Door maandelĳks onderhoud blĳft de
kleur en kwaliteit van de lak behouden . Voor pvc ,
aluminium en alle lakken.

Novatio biedt de totaaloplossing voor de
reiniging en nazorg van ramen, deuren,
poorten, veranda’s ...

Bio-Paste
Ideaal voor anorganische
vervuiling zoals vet, lĳmen,
siliconen, oliën,...
Artikelnr : 477101000

Novacare
Shamp -Wax
Shampoo voor ramen ,
deuren en glas.
Reiniging en onderhoud.
Bescherming met
pareleffect. Voor pvc,
aluminium en alle lakken.
Artikelnr : 200615000

Verwering en veroudering (door o.a
UV) tast lakken en kunstoffen op lange
termijn aan en hebben een impact
op het uitzicht van ramen, deuren,
poorten, ...
Surface Renewer herwaardeert materialen
en brengt de intensiviteit van de originele
kleur terug en geeft bovendien een langdurige
voeding aan de lakken en kunstoffen.

Surface Renewer
Surface Renewer is een
kant-en-klare reiniger
voor het vernieuwen
van UV-verweerde
coating van aluminium
schrĳnwerk of andere
gelakte oppervlakken,
poedergelakte ramen,
deuren, luiken, balustrades,
poorten...
Artikelnr : 485312000

Piepende deurkrukken en krakende
sloten en scharnieren zijn een ergernis
voor kwaliteitsvolle ramen de deuren.
Silicon 100 is de ideale droogsmering voor
schuifgeleiders van schuiframen, sloten en
scharnierpunten. Silicon 100 is de ideale
droogsmering voor draaikiep systemen. Door
zĳn droge eigenschappen blĳft er geen vuil en
stof kleven in het beslagsysteem.

Silicon 100
Vormt een uiterst dunne,
heldere, duurzame,
reukloze, niet-ontvlambare,
propere en stabiele ﬁlm
op alle ondergronden.
De droogsmering die
beschermt tegen water en
vocht. Voorkomt roest
en corrosie.
Artikelnr : 201005000

NOVATIO ONDERHOUDSBOXEN

Op basis van onze
jarenlange expertise
ontwikkelde Novatio de
ideale onderhoudsbox
voor ramen, deuren en
poorten.
Deze bestaat uit producten
voor reinigen, beschermen
en smeren.

De box wordt aangeboden
in een handige verpakking
voor aluminium en pvc
ramen en deuren.
Onderhoud met deze
producten biedt een
garantie op een lange
levensduur.

De onderhoudsbox voor uw klanten!

Alubox - Basis

Alubox - Plus

PVCbox

Dit pakket bevat :

Dit pakket bevat :

Dit pakket bevat :

- Novacare Shamp-Wax

- Novacare Shamp-Wax

- Novacare Shamp-Wax

- Surface Renewer

- Surface Renewer

- Surface Renewer

- Krasvrĳe spons

- Multifoam

- Bio-paste

- Microvezeldoek

- Krasvrĳe spons

- Krasvrĳe spons

- Microvezeldoek

- Microvezeldoek

REINIGINGS- EN
ONDERHOUDSGIDS

Multifoam

Safety Clean

Bio-paste

Shampwax

Surface
Renewer

Reinigen en
ontvetten

Siliconeresten

kalk-en
salpeteraanslag

Maandelijks
onderhoud

(op glas, structuurlak en
poedercoating)

(van ramen, deuren,
poorten,...)

Reinigen en
opwaarderen van
verweerde lakken

(als voorbehandeling
tot verlijmen bij alu,
pvc,lakken,...)

(op verstekken,
structuurlakken)

Oude lijmresten
(van afplaktapes, stickers,...)

Vingerafdrukken
(op glas, structuurlak,
pvc, alu)

Smeervetten,
kruipolie
(op alu, pvc, lakken,...)

Reinigen en
ontvetten
(als voorbehandeling
tot verlijmen op
geannodiseerde ramen en
deuren)

Zwarte strepen
(op PVC/kunststof)

