
N-NOVOL 



Το ξεκίνηµα είναι µια αρχή,

ο κοινός στόχος είναι η πρόοδος,

η συνεργασία είναι επιτυχία.

Henry Ford

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ



N-NOVOL – ιδέα και στόχος

N-NOVOL – Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων , εύκολη 

χρήση, υψηλής ποιότητας και προηγμένα τεχνολογικά 

προϊόντα για σύγχρονα φανοβαφεία.



N-NOVOL – Επικοινωνία µέσω της ετικέτας



N-NOVOL – Επικοινωνία µέσω της ετικέτας

Το συγκεκριμένο χρώμα καθορίζει ομάδες προϊόντων

Εύκολη & απλή αναγνώριση

Εύκολη & απλή επικοινωνία σε διαφημιστικό υλικό και 

στο internet



NOVOL SUPERB ΒΕΡΝΙΚΙ 8100 + 

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-800

Βερνίκι HS με Αντιχαρακτικές Ιδιότητες (SR).

Οι σύγχρονες ρητίνες προσφέρουν εξαιρετική 

γυαλάδα και τελικό στέγνωμα σε βάθος.

Η χρήση μοναδικών πρόσθετων εγγυάται 

εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και

προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Το κατάλληλο ιξώδες και τα υψηλά στερεά 

επιτρέπουν την εφαρμογή του χωρίς ή με 

διαλυτικό. Το SUPERB CLEAR 8100 προσφέρει 

εξαιρετική εμφάνιση και άπλωμα.

NOVOL ROCK ΒΕΡΝΙΚΙ 8200 +

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-800

Βερνίκι VHS  με εξαιρετική γυαλάδα και τελικό 

στέγνωμα σε βάθος.

Η χρήση μοναδικών πρόσθετων εγγυάται εξαιρετική 

αντοχή στις καιρικές συνθήκες και προστασία στην 

υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Χάρη στην πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά 

(πάνω από 60%), το ROCK CLEAR 8200 είναι 

εξαιρετικά αποδοτικό.

Το ROCK CLEAR 8200 προσφέρει εξαιρετική 

εμφάνιση και άπλωμα. 

NOVOL DART ΒΕΡΝΙΚΙ 8500 + 

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-850

Βερνίκι HS με Αντιχαρακτικές Ιδιότητες (SR).

Οι ειδικές σύγχρονες ρητίνες Air-Dry εγγυώνται 

εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα.

Τελικό στέγνωμα και έτοιμο για γυάλισμα σε 1 ώρα 

στους 20° C.

Επιπλέον λόγο της πολύ γρήγορης εφαρμογής του, 

συνιστάται για τοπικές επισκευές ενός ή 

περισσοτέρων κομματιών, χωρίς κανένα 

συμβιβασμό στην τελική εμφάνιση. 

Το DART CLEAR 8500 έχει υψηλή αντοχή στις 

καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία 

UV.

N-NOVOL – ΒΕΡΝΙΚΙΑ



NOVOL ΑΣΤΑΡΙ DART FILLER 2000 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-200

Ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, για εφαρμογή ως γεμιστικό ή ως 

χρήση «υγρό επί υγρού». To χαμηλό ιξώδες εξασφαλίζει, τέλειο τρίψιμο και 

λεία επιφάνεια μετά το τελικό στέγνωμα. Οι πολύ γρήγορες ρητίνες 

επιτρέπουν να επιτυγχάνεται πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος  2 ώρες / 

80 microns. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, καλή αντισκωριακή προστασία, 

μονωτικές  ιδιότητες και είναι πολύ εύκολο στο τρίψιμο .

NOVOL ΑΣΤΑΡΙ SOLID FILLER 2200 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-200

Ακρυλικό αστάρι γεμιστικό (High build), επιτρέπει την εφαρμογή υψηλού 

πάχους για το γέμισμα γραμμών και ανώμαλων  επιφανειών.

Χάρη στη δυνατότητα εφαρμογής  χωρίς χρόνο αναμονής εξαέρωσης , 

μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εργασίας, βελτιώνοντας την ροή της εργασίας. 

Με βάση ρητίνες και πρόσθετα υψηλής ποιότητας, εγγυώνται εξαιρετική 

πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες , καλές αντισκωριακές και μονωτικές 

ιδιότητες. Η ειδική σύνθεση του προσφέρει πολύ εύκολο τρίψιμο και μειώνει τη 

συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα».

N-NOVOL – ΑΣΤΑΡΙΑ



EPO PRIMER - ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 3000 + ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ HARD 90-300

Εποξικό αστάρι αποκλειστικά για αντισκωριακή προστασία σε σίδερο, 

γαλβανιζέ και αλουμίνιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μόνωση 

επιφανειών πριν την εφαρμογή πολυεστερικών σιδηρόστοκων, καθώς και με 

την μέθοδο «υγρό επί υγρού» πριν από το ακρυλικό αστάρι. Λόγω ειδικών 

ρητινών, το αστάρι είναι έτοιμο για τρίψιμο σε σύντομο χρόνο.  Υπάρχει 

δυνατότητα να εφαρμόσετε πολυεστερικό σιδηρόστοκο μετά από 1  μόνο 

χέρι,  εποξικού ασταριού σε πολύ σύντομο χρόνο. 

Επιτρέπεται η εφαρμογή 3 στρώσεων χωρίς αναμονή.

MICRO FILLER P10 – PINHOLE ELIMINATOR

MICRO FILLER P10 είναι ένα προϊόν 1ος συστατικού, που επιτρέπει το γρήγορο 

γέμισμα μικρών οπών και γραμμών μετά το τρίψιμο της επιφάνειας, που έχει 

εφαρμοστεί πολυεστερικός σιδηρόστοκος  και ακρυλικό αστάρι. Το προϊόν 

προορίζεται για εφαρμογή με σφουγγάρι ή με πανάκι με μικροΐνες. Η 

προετοιμασία της επιφάνειας με το MICRO FILLER P10 μετά το τρίψιμο του 

σιδηρόστοκου μειώνει την απορρόφηση των ακρυλικών ασταριών από τον 

σιδηρόστοκο και αυξάνει την αποτελεσματικότητά του. Καθώς επίσης μειώνετε 

και η κατανάλωση των ασταριών .

N-NOVOL – ΑΣΤΑΡΙΑ



NOVOL ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ - SLEEK 100

Σύγχρονος Multifunctional σιδηρόστοκος  που 

βασίζεται, σε μοναδικά πολύ λεπτά γυάλινα 

μικροσφαιρίδια. Η συνοχή των σφαιριδίων 

εξασφαλίζει πολύ εύκολη εφαρμογή και λεία 

επιφάνεια μετά το στέγνωμα. Η χαμηλή πυκνότητα 

μειώνει την συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα» και 

προσφέρει τέλειο και  εύκολο τρίψιμο. Το SLEEK 100 

περιέχει ειδικό δείκτη ανάμειξης με αλλαγή 

χρώματος και πρόσθετα για την μείωση της 

απορρόφησης του νερού.

NOVOL ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ - HYBRYD 200

Σύγχρονος Multifunctional σιδηρόστοκος  που 

βασίζεται σε μικροϊνες και μικροσφαιρίδια, που 

εξασφαλίζουν πολύ χαμηλή συρρίκνωση του όγκου 

«κάθισμα». Ο μεγαλύτερος χρόνος μείγματος (Pot 

life) βοηθά στην εφαρμογή σε μεσαίες και μεγάλες 

επιφάνειες . Το Hybryd 200 περιέχει ειδικό δείκτη 

ανάμειξης  με αλλαγή χρώματος και πρόσθετα για 

την μείωση της απορρόφησης του νερού.

NOVOL ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ - CARBON 300

Σύγχρονος σιδηρόστοκος  που έχει βάση εύκαμπτη 

ρητίνη πολυεστέρα και ίνες CARBON υψηλής 

ποιότητας.  Χάρη σε αυτά τα συστατικά, ο 

σιδηρόστοκος έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες 

και συνιστάται για το γέμισμα μεγάλων επιφανειών 

και ανωμαλιών. Ο Carbon 300 περιέχει ειδικό 

δείκτη ανάμειξης  με αλλαγή χρώματος και 

πρόσθετα για την μείωση της απορρόφησης του 

νερού.

N-NOVOL – ΣΙ∆ΗΡΟΣΤΟΚΟΙ



N-NOVOL – ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ

NOVOL THIN 80-850

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ 

ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ N LINE



N-NOVOL – STAND ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


