DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN
Profesionální aplikační pistole pro aerosolové spreje. Díky
univerzálnímu uchycení je vhodná pro veškeré standardní
sprejové barvy, maziva, lepidla apod. Umožňuje
komfortní uchopení spouště a přesné dávkování.
Struktura povrchu zabraňuje vyklouznutí. Vhodná
pro všechny velikosti rukou. Je vhodná i pro snadnou
manipulaci v rukavicích. Ergonomický design rukojeti
a spouště odpovídá přirozené pozici zápěstí při uchopení,
snižuje únavu. Vyrobeno z recyklovaného netoxického
polypropylenu.

POUŽITÍ
VÝHODY
DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
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APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN
NÁVOD K POUŽITÍ
1. Pevně uchopte nádobu spreje mezi palec a 4 prsty.
2. Při NASAZENÍ aplikátor pevně nasuňte na horní kroužek spreje.
3. Při SEJMUTÍ vysuňte spodní část aplikátoru z horního kroužku spreje.
4. NIKDY neotvírejte vytažením nahoru nebo dolů.
5. Pro bezpečné nasazení a sejmutí držte sprej a aplikátor v rovině.
6. Nedotýkejte se prsty spouště.
7. Otáčejte nádobou spreje, dokud nemáte trysku spreje v otvoru směřujícím od Vás.
8. Aplikační pistole slouží k snadnému stříkání sprejů. Netřepte sprejem za jakoukoliv část aplikátoru!

VHODNÉ APLIKACE
OBLAST POUŽITÍ
BEZPEČNOST PRÁCE
Při práci používejte ochranu očí.

SKLADOVATELNOST
LIKVIDACE
UPOZORNĚNÍ
Nebudete-li sprej používat, sejměte z něj aplikační pistoli

TECHNICKÁ DATA
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APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks

200 736

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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