VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NOVAPĚN®
ULTRA L
NOVAPĚN® ULTRA L je univerzální víceúčelový čistič.

POUŽITÍ
Vhodný při čištění skla, odstraňuje stopy po oleji a mastnotách. Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu, saze. Nezanechává
žádné šmouhy nebo duhový lesk na lesklém povrchu.

VÝHODY
velmi účinný

dobře čistí

rychle vysychá

nezanechává šmouhy

NÁVOD K POUŽITÍ
Výrobek aplikujte mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti cca 20-30 cm. Nechte působit cca 20 vteřin. Měkkým
hadříkem očištěte povrch dosucha. Suchým hadříkem nebo ubrouskem povrch doleštěte. Při silném znečistění můžete
postup ještě jednou opakovat.

VHODNÉ APLIKACE
Výborně se uplatňuje při čištění skla, zrcadel
a interiérů dopravních prostředků.

Bez problému odstraňuje zbytky hmyzu z vozidel,
stopy po oleji a mastnotách na venkovní i vnitřní
straně oken, laku, chladičích a náraznících.

Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu, saze a nikotin
ze skla, porcelánu, chromu, plastických hmot
a textilií.

Odstraňuje nečistotu a mastnotu z okenních rámů,
přírub, armatur, obkladaček a lakovaných povrchů,
přičemž nezanechává žádné šmouhy nebo duhový
lesk na lesklém povrchu.
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NOVAPĚN® ULTRA L
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

10L kanystr

200 320

25L kanystr

200 325

40L kanystr

200 340

All products of NOVATO ® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classiﬁed, marked and equipped with
safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is
freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO ®
products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and
handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and
conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to
perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the
hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO ® spol. s.r.o. guarantees the declared
quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

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