
PRODUKTBLAD

Noxudol X9
Beskytter mot varmetap og forhindrer kuldebroer.

Noxudol X9 er et et produkt spesiallaget for å forebygge varmetap, kuldebroer og kondens i 
konstruksjoner hvor temperaturforskjeller oppstår.

Produktet er en vannbasert, termisk isolasjonsmasse som kan brukes på både metall og plast. 
Dette gjør at produktet har et bredt bruksområde.

Fordi Noxudol X9 har en lav varmeledningsevne, gir produktet meget god beskyttelse mot kon-
dens. Derfor brukes produktet blant annet til å isolere båtskrog, behandle ventilasjonssystemer og 
varmeisolere deler av maskiner. Noxudol X9 brukes også til å beskytte industrielle installasjoner. 
Noxudol X9 er en kondensbeskyttelse designet for metall- og plastoverflater med en tykkelse 
mellom 1-3 mm. Materialet er egnet for skipsskrog, ventilasjonstrommer etc.

Bruk og påføring

Noxudol X9 er en vannbasert termisk polymerbasert isolasjonsforbindelse og fyllstoffer som kan 
brukes på behandlet-, ubehandlet metall og plast. Det gjør at produktet kan brukes på en rekke 
områder innenfor et bredt temperaturregister.

Noxudol X9 skal bare brukes på grundig, rengjorte overflater. Om overflaten er behandlet med 
f.eks. 2 komp. epoxy, er det viktig at overflaten ikke fremstår «fet» å ta på. Da vil produktet kunne 
sprekke opp under tørking, og miste vedheft.

Massen kan påføres med pumpeutstyr eller med børste på metall og plast.

Anbefalt lagtykkelse er 1-3 mm tørr film. Filmtykkelsen og temperatur påvirker tørketiden som 
vanligvis er 6 - 12 timer i romtemperatur. Produktet tørker i to trinn, først fordamper vannet, deret-
ter herder kjemikaliene, en prosess som tar 7-14 dager avhengig av temperaturen. Etter det første 
trinnet, blir det en tørr, håndterbar beskyttelsesfilm, som deretter øker under den det andre trinnet.  
Noxudol X9 har svært god vedheft, og kan males over med de fleste malingstyper.  Men prøv først 
på et mindre område, for å se om produktet tåler coatingen du har valgt.
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Tekniske data

Farge Hvit

Konsistens Pasta

Densitet ved 20° 690 ± 30 kg/m³

Tørrstoff 56 ± 2 %

Tynner Vann

Tykkelse på film 1,0 – 3,0 mm når tørr 

Rengjøring Vann, om produktet ikke er størknet

Temp. ved påføring 15 - 25° C

Lagringstid 12 mnd

Lagringsforhold 5 - 35 ° C

Varmeledingsevne 0,085 W/mk
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