SPREJE

TECHNOSOL®
TECHNOSOL® je díky své značné univerzálnosti ideálním
čisticím prostředkem pro všechny oblasti průmyslu
a autoopravárenství.

POUŽITÍ
TECHNOSOL® odstraňuje bez problémů zbytky lepidel a těsnicích hmot, zatvrdlé mazací prostředky, olej a tuk
obsahující nečistoty. Je obzvláště vhodný pro čistění diskových a bubnových brzd. Čistí elektrické součástky atd.
TECHNOSOL® se díky svým dobrým penetračním a čisticím účinkům velmi dobře uplatní při přípravě povrchu určeného
k lepení, tmelení a lakování nebo dalším opravárenským a montážním úkonům podobného charakteru.

VÝHODY
velmi jednoduché a rychlé použití

vynikající při čištění špatně přístupných míst

po aplikaci rychle vysychá

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění nechejte působit delší dobu nebo, je-li to možné, hrubou nečistotu mechanicky odstraňte.
4. Postup můžete několikrát opakovat.
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TECHNOSOL®
TECHNICKÁ DATA
Teplota varu

66,7 °C

Bod vzplanutí

< –30 °C

Hustota (20 °C)

748 kg/m3

Tenze par (20 °C)

3775 mm Hg

Kategorie odparu (dle PN 18/10)

velmi rychlý odpar

Rychlost odparu (dle PN 18/10)

< 2 min

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

600 ml sprej

200 500

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN

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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