SPREJE

NOVAGLAS®
NOVAGLAS® je čisticí a odmašťovací prostředek
pro sklo, optiku, LCD displeje a obrazovky, tvrdé plasty
apod. Je nehořlavý Odstraňuje nečistoty, mastnoty, oleje
a tuky, částečně i inkoust a nevytvrzené barvy. Nevytváří
elektrostatický náboj. Nemá žádné výstražné symboly
ani R-věty. Obsah VOC je pouze 0,09 kg na 1 kg látky.

POUŽITÍ
NOVAGLAS® se používá na všechny typy povrchů, včetně plastů a eleastomerů, především pak tvrdých plastů, skla, LCD
displejů apod. Velmi dobře se uplatňuje na průmyslové čištění a odmašťování mírně znečištěných a mastných povrchů
dílů před dalšími aplikacemi. Svým složením eliminací tvorby elektrostatického náboje a rychlým odparem je vhodný
na čištění a odmašťování skel, oken, průzorů, povrchů elektronických přístrojů (kopírky, faxy), obrazovek a LCD
monitorů. Elektronické přístroje, LCD monitory a obrazovky je nutno před čištěním vypnout. Díky testování na optickou
čistotu je velmi dobře použitelný na optické přístroje, čočky apod. Nezanechává žádné šmouhy. Je naprosto bezpečnou
látkou výrazně zlepšující pracovní podmínky a dopady na životní prostředí, včetně snižování emisí VOC.

NÁVOD K POUŽITÍ
NOVAGLAS® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Povrchy elektronických přístrojů, LCD monitorů
a obrazovek, okna a průzory je vhodné čistit pomocí utěrek. U povrchů, kde je riziko zatečení přípravku do štěrbin,
nanášíme přípravek na utěrku, kterou pak vlastní povrch čistíme. Při čistění a umývání povrchů dílů a součástek je
vhodné použití štětce či kartáče.

BEZPEČNOST PRÁCE
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, chraňte oči a pokožku.

TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

kapalina

Barva

neuvedeno

Zápach

neuvedeno

Hořlavost

není hořlavinou
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NOVAGLAS®
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

0,2 l rozprašovač

258 000

0,9 l láhev

258 002

10 l kanystr

258 010

25 l kanystr

258 025

40 l kanystr

258 040

200 l sud

258 050

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

NOVATO® - NOVAGLAS® technický list strana 2/2

