VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

GRAFILON®
GRAFILON® je tekutý,vysoce účinný čisticí přípravek
určený k odstraňování nápisů a obrazců vytvářených
sprejery z pevných podkladů.

POUŽITÍ
GRAFILON® dokáže velmi jednoduchým způsobem vyčistit obtížně odstranitelné nápisy a obrazce vytvořené sprejery,
které v dnešní době naleznete prakticky na každém místě. GRAFILON® je určen k čištění zejména pevných, neporézních
a nesavých povrchů jako například lakovaných ploch, kovů, skla, různých stavebních prvků a plastických hmot.
Před použitím doporučujeme výrobek na malé a skryté ploše odzkoušet, zda nenaruší podklad. GRAFILON® nachází
široké uplatnění při údržbě kolejových vozidel, autobusů, trolejbusů, nákladních automobilů, reklamních ploch,
výkladních skříní, dopravních značek, orientačních tabulí, při údržbě budov, interierů veřejných prostor atd.

VÝHODY
není nebezpečnou látkou

biologicky odbouratelný

účinný

jednoduchá aplikace

šetří čas

napomáhá udržet kultivované životní prostředí

NÁVOD K POUŽITÍ
Při práci dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Před aplikací výrobku na čištěnou plochu odzkoušejte,
zda GRAFILON® tuto plochu nenaruší. GRAFILON® pomocí rozprašovače naneste na čištěnou plochu a nechejte působit.
Čisticí účinek výrobku můžete podpořit použitím kartáče. Nakonec čištěnou plochu opláchněte vodou nebo setřete
savou utěrkou. Pokud na povrchu zůstanou nějaké stopy po čištění, můžete postup opakovat.

TECHNICKÁ DATA
Hustota (20°C)

1055 kg/m3

Hodnota pH (20°C)

9,5

Skladovací podmínky

5–30 °C
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GRAFILON®
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

248 505

25 l kanystr

248 525

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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