
Novelio®, zengin çeşitli boyanabilir duvar kaplamaları

Duvar ve tavanların dekorasyonu ve korunması için cam ipliğinden yapılmış örgülü ve
örgüsüz boyanabilir duvar kaplamalarının zengin çeşitlerini sunuyoruz.
Ürünlerimiz yeni inşaatlarda: yüksek mekanik dayanımları ile çatlakların görülmesinin
önlenmesinde ve restorasyonlarda: çatlakların ve duvar düzensizliklerinin kolayca
örtülmesinde kullanılabilir.

Ürünlerimizi rahatça taşınabilir ve uygulanabilir yapan yumuşak dokunuşlu bir kaplama
geliştirdik. Uygulama zamanını azaltmak (EasyPaint, EasyGlue, EasyFix) ve nihai
kullanıcıya daha iyi yaşam şartları (Clean Air, Mold X, Termal, Akustik) sağlamak için
yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.

Özellikler

� Yoğun kullanımlı alanlarda dekoratif bir ürünle duvarlarınızı korur
� Eski duvar ve tavanlarınızı hızlıca yeniler

Faydalar

� Son kullanıcı için: duvar ve tavanların sürekli korunması, daha iyi yaşam şartları 
� Uygulayıcı için: iyi iş gören ve kolay monte edilen bir ürün

...zengin çeşitli boyanabilir duvar kaplamaları



Cam elyaf işlemeli duvar kaplamaları, duvarın korunması ve dekorasyon
için en iyi sonuç veren çözümdür.
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Oeko-tex sertifikası Sınıf 1 – –

Testler istek üzerine verilebilir

Özellikler
Novelio® ürünleri, yeni inşaatlarda yoğun kullanım olan iç mekanlar için ideal bir çözümdür:

� Halka açık binalar: oteller, hastaneler, okullar, ofisler, idari binalar 

� Konut binaları (koridorlar, kiralık apartman daireleri veya evler) 

Novelio® ürünleri aynı zamanda restorasyonlarda eski ve çatlamış duvarları (basit restorasyon: 
standart seri, detaylı restorasyon: renovation serisi) kaplamak için en uygun çözümdür.

Cam elyaf duvar kaplamaları ile basit restorasyon



Faydalar

Son kullanıcı için:::

� Duvar ve tavanlar için sürekli koruma:

– Kırılgan yüzeyleri sağlamlaştırma
– Aşınmaya karşı dayanım
– Küçük çatlakların duvarda görülmesinin önlenmesi
– Duvarların hızlı yenilenmesini sağlaması (eski çatlakları örter, düzensiz duvarları düzleştirir) 

� Yüksek geçirgenlik - duvarın nefes almasını sağlar

� Kolayca tekrar boyanabilir

� Uzun ömürlü

Uygulamacılar için :::

� Kolay uygulama

– Köşelerin etrafını yırtılma olmadan döner –

Vinil tutkal ile yüksek uyumluluk sağlar
– Kesilmesi kolaydır

� Tahriş etmez (yumuşak dokulu kaplama)

� Toksit madde yoktur (doğal ürünlerden üretilmiştir)

Sertifikalar

� Mükemmel yangın dayanımı-tüm ürünler B-s1-d0 (EN 13501-1, A1 and A2 sınıfı) standartlarını 
karşılar.

� Oeko-Tex Standart 100 - tüm ürünler 1. sınıfa aittir (tamamen zararsız maddeler içerir)

� Uçucu organik bileşenlerin yayılımı: tüm ürünler A+ sınıfıdır ( zararlı kirleticilerin çok 
düşük yayılımı )

� Çevresel etki değerlendirmesi

Euroclass B - s1 - d0 Zararsız maddeler Sınıf A+:
Zararlı kirleticilerin çok 

düşük yayılımı

MÜKEMMEL 
YANGIN DAYANIMI




