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Nieuwsbrief PU Nederland
Met het najaar alweer in volle gang komt ook de volgende nieuwsbrief van PU Nederland weer op de site. Na een
heerlijke zomerstop eind juli begin augustus waarin de batterij weer goed is opgeladen. In de periode hierna zijn al
weer een aantal interessante projecten voorbij gekomen zo is een waterornament voor een erkende beurs in Spanje
bewerkt is er een start gemaakt met de bewerking van trailervloeren en heeft PU Nederland een lancering van eigen
gemaakte bloembakken. Verder is PU Nederland ook begonnen met de verwerking van een nieuwe coating genaamd
Noxudol. Noxudol is een coating die trillingen van o.a. metalen vermindert en hierdoor de overlast die deze
veroorzaken vermindert. In deze nieuwsbrief zal hierop worden teruggekomen.
Waterornament
In opdracht van Holland Aqua Sight uit Oudkarspel
heeft PU Nederland een Waterornament met Polyurea
Hotspray behandeld. De houten sokkel en topornament
werden eerst voorzien van een primersysteem van
Prokol. Na de gepaste uitdroogtijd is de Polyurea
Hotspray pomp opgestart en zijn de beide elementen
gesprayd met een sluitende laag genevelde Polyurea.

De sokkel werd vervolgens afgelakt in RAL kleur 7011 en
het topornament in de kleur 7035.
Het ornament is te zien op Piscina & Wellness wat in
Barcelona wordt georganiseerd van 13 t/m 16 oktober.
Holland Aqua Sight is te vinden op stand D489.

Bakwagenvloer
In opdracht van Jack Oosterwijk aanhangwagens uit Sleeuwijk heeft PU Nederland een bakwagenvloer voorzien van
een slijtvaste laag Polyurea. De vloer is eerst op locatie in Sleeuwijk voorzien van een hechtprimersysteem. De
volgende dag is de bakwagen verplaatst naar de spuitcabine te Werkendam waar deze is voorzien van een polyurea
laag inclusief een opstaande rand van ca 15cm waardoor de vloer naast slijtvast ook nog eens vloeistofdicht is.
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Bloembakken
PU Nederland is kort geleden begonnen met het ontwikkelen van Design
plantenbakken met enkele specifieke eigenschappen. De bakken worden
opgebouwd uit een hoogwaardig EPS waardoor de bakken ook isolerende
eigenschappen bevat. De EPS bakken worden voorzien van een
verduurzamende laag Polyurea waardoor de bakken naast stevig toch
lichtgewicht blijven.
Verder zijn de bakken af te lakken in elke gewenste kleur en look. De
Designbakken met als standaard maat 500x500x500mm zijn 100% handmade
en unieke, one of a kind, producten.
Vraag bij PU Nederland naar de mogelijkheden via info@punederland.nl

Noxudol
PU Nederland appliqueert sinds kort een nieuwe specialistische coating genaamd Noxudol.
Noxudol is de verzamelnaam voor de lijn
geluiddempende en isolerende pasta's die
zelfs roestwerende eigenschappen bezitten.
De producten van Noxudol bestaan al ruim 20
jaar en hebben hierdoor al geruime ervaring
opgedaan en heeft zichzelf reeds bewezen als
geluid resonerende coating.
Noxudol zorgt ervoor dat trilling en resonantie
geen kans krijgt, Noxudol heeft een andere
trillingsfrequentie dan het staal, aluminium,
polyester en hout waarop het wordt
aangebracht. De constructie gaat daardoor
veel minder trillen en resoneren daardoor
wordt minder geluid geproduceerd en
doorgegeven.
De verwerking van het soort plaatwerk is heel divers, motorkap, romp van een schip, garagedeur, ombouw van een
machine, dakplaten van een stal, stalen wanden van een loods of fabriekshal, transportpijpen etc. Door de hoge
impactweerstand is buiten gebruik geen probleem (autofabrikanten gebruiken het in wielkasten waarbij
steenslagtesten goed zijn doorstaan)
Eigenschappen Noxudol
• Isolerend en condenswerend: Noxudol heeft een dusdanige isolerende werking dat condensvorming wordt
voorkomen. Zonder condens zal roestvorming geen kans krijgen
• Roestwerend: Noxudol heeft roestwerende elementen in de samenstelling
• Flexibel: Noxudol zal niet kraken of scheuren bij het uitzetten of krimpen van het onderliggende materiaal
• Brandwerend: Gecertificeerd tot 100 graden continu, brand niet en geen rookontwikkeling
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• Ondergrond en afwerking: Noxudol is aan te brengen zonder gebruik van een primer. De ondergrond moet
allen schoon en vetvrij zijn. Het eindresultaat is indien gewenst direct overschilderbaar, wederom zonder
gebruik van een primer
• In uitgeharde toestand is Noxudol bestand tegen vele toxische stoffen zoals, olie, hydrolische vloeistoffen,
etc.
Voor meer informatie en testresultaten kijkt u op www.noxudol.nl of kunt u contact opnemen met PU Nederland

