VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON®
2000 D
Koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek
s dezinfekční přísadou. Je nehořlavý. Používá se
na všechny voděodolné povrchy.

POUŽITÍ
Jako dezinfekční nebo sanitární prostředek pro mytí podlah, stěn, lázní, šaten, potravinářských strojů a provozů,
sanitárních zařízení, skladišť, stájí apod. Slouží i proti tvorbě slizu ve vodních cirkulačních okruzích. Dezinfekční účinky
zůstávají až do ředění 1 : 10 s vodou. Prostředek účinně likviduje zejména následující mikroorganismy: Staphylococcus
aureus, Streptococcus glycerinaceus, Pseudomonas pyocyanea, Bacterium proteus, B. coli, B. ﬂuorescens, Bacillus
subtilis, B. mentagrophytes, B. cereus, Trichophyton metagrophytes, Epidermophyton ﬂoccosum, Paecilomyces,
Aspergillus terreus, Eusarius a Candia albieans. Nepůsobí na: Mycobacterium tbc, Pseudomos aeruginosa,
Trichophytoninterdogitale a rubrum.

VÝHODY
široké použití

čistí a dezinfikuje zároveň

vodou ředitelný

NÁVOD K POUŽITÍ
NOVALON® 2000 D se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Je-li to nutné (potravinářská
zařízení apod.), opláchněte pitnou vodou.

LIKVIDACE
Po oddělení ropných látek (Iapol ap.) likvidujte přes kanalizační čistírnu.
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NOVALON® 2000 D
TECHNICKÁ DATA
Hořlavost

není hořlavinou

Hustota (20 °C)

1065 kg/m3

pH (20 °C)

11 - 12

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr

229 025

40 l kanystr

229 040

200 l sud

229 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
INHIBITOR
KOROZE

KOHOUT 25,
30, 40, 200

NR® NEVIDITELNÉ
RUKAVICE

REK®- KONEC
04/2021

PŘEČERPÁVACÍ
PUMPIČKA

ROT MAX

NOVÝ
OTAVON®
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NOVALON® 2000 D
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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