SPREJE

KLARON® P
KLARON® P je zejména určen na čištění, ochranu
a zlepšení vzhledu plastových částí v automobilu.
Zanechává matný povrch bez odlesků, příjemně voní
a nepodporuje ulpívání prachu. Parfemace - borovice,
jablko, vanilka

POUŽITÍ
KLARON® P nachází uplatnění především při čištění palubních desek a dalších plastových částí interiérů automobilů.
Zároveň jej lze použít i pro zlepšení vzhledu vnějších plastů, povrchů z koženky nebo kůže apod. Obsahuje silikon a má
separační účinek.

VÝHODY
oživuje zašlé plasty

suchý matný povrch

příjemně voní

NÁVOD K POUŽITÍ
Dózu před použitím důkladně protřepejte. Na čištěný povrch nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm. Poté povrch přeleštěte
suchou utěrkou, která neuvolňuje vlákna (např. ). Před aplikací doporučujeme zakrýt čelní sklo automobilu a tím jej
ochránit před ulpěním aerosolu. KLARON® P je také možno aplikovat nejprve na utěrku a tou čištěný povrch setřít.
Minimalizuje se tak rozptýlení aerosolu v prostoru. Před aplikací vyzkoušejte na skrytém místě, zda nedochází k případné
nežádoucí reakci.

TECHNICKÁ DATA
Bod vzplanutí

> –30 °C

Tenze par (20 °C)

výrobek včetně hnacího plynu - 350 kPa

Relativní hustota (20 °C)

720–730 kg/m3 – bez hnacího plynu

Obsah organických rozpouštědel

93 % – včetně hnacího plynu

NOVATO® - KLARON® P technický list strana 1/2

KLARON® P
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

vůně borovice 150 ml sprej

249 400

vůně jablko 150 ml sprej

249 401

vůně vanilka 150 ml sprej

249 402

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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