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Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten 
och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss. 

 

 

 
 

 Allmänt 
 
Noxudol 1100 är ett vattenburet rost- och 
slitskydd som är lätt att applicera. Rostskyddet är 
baserad på polymer och fyllnadsmedel och bildar 
en matt, torr och elastisk film efter torkning. 
Noxudol 1100 har en mycket god 
vidhäftningsförmåga och utmärkta 
rostskyddsegenskaper. 
 
 Användningsområde 
 
Noxudol 1100 är avsedd för bilkarosser, plåttak 
plåtväggar, järnkonstruktioner m.m. Den torra 
filmen skyddar mot skador orsakade av stenskott, 
is och andra typer av mekanisk påverkan.  

 Applicering 
 
Noxudol 1100 får endast appliceras på väl 
rengjorda ytor. Obehandlade ytor av stål i fuktig 
miljö måste grundas före behandling. Applicera 
med högtryckspump (airless) 1:26 >, sprutpistol 
eller pensel.  
För att uppnå ett effektivt slitskydd bör man 
applicera ett jämnt skikt på 0,2-0,5 mm torr film 
beroende på underlag. Filmtjockleken påverkar 
torktiden som normalt är 3-5 h i rumstemp. I lägre 
temperaturer eller hög fuktighet förlängs torktiden 
avsevärt. Produkten torkar i två steg; först 
avdunstar vattnet och sedan sker en kemisk 
härdning i 5-10 dygn, beroende på temperatur. 
Efter första steget får man en torr, hanterbar film 
med ungefär 80% skyddande effekt som sedan 
ökar under det andra steget.  
Efter att filmen härdat är Noxudol 1100 
övermålningsbar med de flesta färger. Prova på 
ett mindre område att produkten tål täckfärgen. 
Undvik att använda starkare lösningsmedels- 
eller vattenbaserade starkt alkaliska rengörings-
produkter. 
 
 Förpackning 
 
39510511 / 1-lit plåtflaska ( 12 st per förp) 
39510548 / 20-lit burk 
39510731 / 208-lit fat 
 

 Tekniska data 
Kulör: Svart 
Konsistens. Tixotropisk 
Filmtyp: Fast efter torkning 
Densitet vid 20° C 1280 ± 30 kg/m³  
Torrhalt:  65 ± 2 % 
Filmtjocklek: 0,2 - 0,5 mm torr film 
Temperatur vid applicering: 15 - 25° C 
Avtvättbar med: Renox miljö 10 eller lacknafta 
Lagringstid: 12 månader 
Lagringsförhållanden:  5 - 35° C 
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen. 
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