
Bij nieuwe ramen en deuren is het belangrijk om de lakken en het glas 
te beschermen tegen kalkaanslag en vervuiling. 
 
Novacare en Protect Guardian Shield brengt een beschermschild aan waardoor het 
behandelde oppervlak water en vuilafstotend wordt.  
Door regelmatig de behandeling te herhalen zullen lakken en vernis beschermd worden 
tegen UV aantasting.

Novacare & Protect Guardian Shield

Beschermen van glas, alu en pvc. Ter bescherming van vervuiling bĳ nieuwe ramen en 
deuren. Het aanbrengen van een beschermlaag / beschermschild bĳ nieuwe ramen.

Hierdoor worden de materialen waterafstotend gemaakt.
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Novatio biedt dé totaaloplossing tijdens de productie, 
montage en onderhoud van uw raam- en deurprofielen.
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HCS tape Ramen & Deuren  

HCS tape Ramen & Deuren 
heeft een superieure hechting op 
alle gladde en gelakte materialen 
(na voorbehandeling van Special 
Primer). Omwille van zĳn dunne 
samenstelling (220 micron), kan 
een hoekprofiel, kruisverdeling 
of een afwerkingspaneel 
naadloos en snel worden 
verbonden. Door zĳn hoge 
temperatuurbestendigheid (150 
°C) is er geen extra lĳm nodig. 
HCS tape Ramen & Deuren kan 
dikker worden opgebouwd door 
2 lagen op elkaar te lĳmen.

Artikelnr : 555198000

Het snel en onzichtbaar 
verlijmen van smalle profielen, 
speciale opbouwstukken en 
kruisverdeling bij bv Steel Look 
ramen, vergt vakkennis en 
precisie werk.

Verlĳmen van kruisverdeling op glas (bv Steel-
look ramen Reynaers) alvorens afdichten met 
Sealtrans. Voor het kleven van kruislatjes, 
zonder dat er nog opgekit dient te worden, wat 
esthetisch mooier is. Afwerken/lĳmen van een 
afwerkingspaneel of hoekprofiel waar zo dun 
mogelĳk dient gelĳmd te worden. Hoekprofiel 
verlĳmen bĳ afwerking bĳ afkasting van steunzuil 
of steunconsoles tussen raamwerk. Lĳmen van 
raam en deur neuzen.

Het verwijderen van lijmresten 
van verstekverbindingen, 
beschermfolies, transporttapes 
en beschermkurk blijven een 
ergernis bij oplevering. 
 
Beschermfolie die op de profielen en vooral 
de voordeuren (bv van Anaf of Ursus) hangen 
laten een lĳmrest na bĳ het verwĳderen van 
de folie. Deze is zeer makkelĳk te verwĳderen 
met XPR-90 Wax & Glue Remover. Napoetsen 
van verstekverbindingen bĳ achtergebleven 
lĳmresten. Verwĳderen van lĳmresten van 
beschermkurk tussen het glas. Transporttapes 
restanten verwĳderen op structuurlak.

XPR 90 Wax & Glue 
Remover

Door zĳn gelvormige 
samenstelling blĳf XPR 90 
Wax & Glue Remover op de 
achtergebleven lĳmresten kleven 
waardoor de lĳm probleemloos 
los komt en kan verwĳderd 
worden. Voor het oppoetsen van 
raam en deur profielen is XPR 
90 Wax & Glue Remover de 
ideale oplossing voor verticale 
toepassingen. Eveneens voor 
het verwĳderen van Wax en 
Skincoat
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