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Vaco is een gerenommeerde verdeler voor
innovatieve, kwalitatief hoogwaardige
sectionaalpoorten en hekwerk.
Met een compleet productassortiment van
garagedeuren, automatiseringsoplossingen en
een uitgebreide service bereiken we klanten
via onze sterke focus op design, veiligheid,
beveiliging en gebruiksgemak.
Wij willen u dan ook graag bijstaan in het onderhoud van
uw poorten en hekwerk. Hiervoor hebben wij de beste
producten geselecteerd uit het onderhoudsgamma van
Novatio. Op deze wijze kunnen wij garanderen dat uw
Vaco producten in de beste omstandigheden onderhouden
worden.
Novatio staat voor professionele producten voor
onderhoud en herstelling en draagt kwaliteit en service
hoog in het vaandel. Daarom werken ze uitsluitend
volgens strikte kwaliteitsprocedures. Novatio is gekend
bij de vakman. U zal hun producten dan ook zelden
of nooit in de gewone handel kunnen vinden. Kwaliteit,
milieuzorg en veiligheid daar staat Novatio voor.
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Onderhoudsgids

Voor het algemeen onderhoud

van garagepoorten & hekwerk

Novacare Shamp-wax + spons

Surface Renewer + microvezeldoek

Novakleen (indien nodig)

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

Novacare Shamp-wax heeft sterk reinigende eigenschappen
voor de meest voorkomende natuurlijke vervuilingen. Is een
bijna schuimvrije formule met natuurijke carnauba wax als
conditioner. Deze speciale ingrediënten zorgen voor een
glanzende en waterafstotende laag. Dankzij deze beschermlaag
blijft uw poort lang vuilafstotend tegen verkeersvuil, insecten,
... Novacare Shamp-wax geeft door het hoge waxgehalte een
totaal ander gevoel bij het wassen van de poort dan de meest
gekende shampoo’s.

Vernieuwing van de originele kleur met een diepe glans voor
uw Vaco poort. Beschermt tegen vervuiling, UV-verkleuring en
veroudering. Eenvoudig aan te brengen en veilig op alle lakken.
Zuinig in gebruik en geeft onmiddellijk
resultaat.

NOVAKLEEN is een krachtig mengsel van kruipmiddelen,
bevochtigingsmiddelen en synthetische reinigingsmiddelen
dat de moleculaire structuur van vuil, vettige neerslag, kleverige
resten en hardnekkige vetvlekken afbreekt, zonder daarbij het
oppervlak van het materiaal zelf aan te tasten. Het vuil wordt
door capillair effect losgemaakt en hierna geëmulgeerd, zodat
het volledig verwijderd kan worden door afvegen en naspoelen.
NOVAKLEEN is volledig biologisch afbreekbaar en draagt niet
bij tot waterverontreiniging, is niet brandbaar, niet toxisch en
levert geen probleem voor de gezondheid van mens of dier.

Gebruik
Voeg 60 á 80 ml NOVACARE SHAMP-WAX toe aan 10 liter
water.
Werk altijd van beneden naar boven toe en behandel slechts 1
kant tegelijkertijd.
Poort grondig naspoelen.
Goed nazemen met een zuiver zeemleer.
Meer extra hoogglans kan bekomen worden door met een
droge, zuivere pluisvrije doek na te poetsen.

Gebruik
Preventief op gezonde en zuivere
oppervlakken: rechtstreeks
aanbrengen met een zachte,
zuivere microvezeldoek. met een
zuivere, zachte microvezeldoek
nawrijven.
Curatief: op verweerde lakken,
indien nodig, grondig reinigen met
NOVAKLEEN.

Gebruik
- Steeds het te behandelen materiaal testen op kleurechtheid
(op een minder zichtbare plaats).
- Novakleen over het oppervlak vernevelen en laten inwerken
(± 2 min.).
- Indien nodig, het vuil uit de poriën borstelen met een harde
borstel.
- Het vuil van onder naar boven verwijderen met een schone
doek.
- Op poreuze en gevoelige oppervlakken: steeds naspoelen met
water.

