SPREJE

OPTICOL®
OPTICOL® je speciální čisticí prostředek určený k čištění
LCD monitorů, brýlí a optických zařízení.

POUŽITÍ
OPTICOL® byl speciálně vyvinut k čištění LCD monitorů a brýlí. Dále se používá všude tam, kde je třeba zajistit
dokonalou čistotu optických zařízení. Využití nalezne ve všech odvětvích průmyslu, služeb, kancelářích apod.
Výborných výsledků dosáhnete při čištění různých senzorů, snímačů a čidel, optiky průmyslových kamer,
diagnostických, geodetických, snímacích a měřicích zařízení, scannerů, kopírovacích a promítacích zařízení, dotykových
ovládacích monitorů, obrazovek navigací apod. Dále můžete OPTICOL® využívat při čištění ochranných pomůcek jako
jsou ochranné brýle, štíty apod. Možno použít i na zařízení s antireflexní úpravou a s ochrannými filtry (např. UV apod.).

VÝHODY
snadná aplikace

velmi účinný

nepoškozuje plasty

antistatický účinek

NÁVOD K POUŽITÍ
OPTICOL® aplikujte mechanickým rozprašovačem na čištěný povrch. Potom jej lehce setřete papírovým ubrouskem,
ﬂanelovým hadříkem nebo nejlépe speciální . Při čištění LCD monitorů a podobných zařízení postupujte zvláště
obezřetně. Nepřiměřeným tlakem by mohlo dojít k mechanickému poškození povrchu.

TECHNICKÁ DATA
Skupenství

kapalina

Barva

zelená

Zápach

vůně kokosu

Hodnota

pH 6–7
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OPTICOL®
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

115 ml rozprašovač

256 990

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.
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