VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON®
9000 ULTRA
Vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek na silné
znečištění. Vhodný na citlivé povrchy materiálů jako je
hliník, litina, měď, mosaz, ocel, plasty, textil. Novalon
9000 Ultra je pěnivý, nehořlavý, biologicky rozložitelný,
neobsahuje žádné výstražné symboly.

POUŽITÍ
Ekologický čisticí prostředek použitelný pro veškeré aplikace, při kterých potřebujete odstranit špínu a mastnotu.
Nepoškozuje lehké kovy jako hliník, měď apod., plasty, gumu, sklo, textil, kůži, chrom, barvy. Lze použít jako náplň
do ultrazvukových čističek. Ničí a rozpouští nečistoty, mastnotu, odstraňuje skvrny, čistí koberce a látky.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Před použitím zřeďte dle míry znečištění vodou:
až 1:1 pro extrémní aplikace při silném znečištění, případně neřeďte
1:10 až 1:20 pro běžné znečištění,
1:20 až 1:30 pro frekvenční čištění a lehké znečištění,
1:5 až 1:20 pro ultrazvukové čištění.

NÁVOD K POUŽITÍ
Z povrchu odstraňte veškeré volné nečistoty, poté na znečištěný povrch nastříkejte dostatečné množství čističe
a nechte působit (1 až 60 minut). Poté povrch spláchněte dostatečným množstvím vody za použití kartáče či houby.
Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20°C): kapalina
Barva: čirá
Zápach: bez zápachu
Hodnota pH: 9,5
Hustota (20°C): 1050 kg/m3
Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Hořlavost: není hořlavá směs
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SKLADOVÉ ČÍSLO

kanystr 25L

233 375

kanystr 40L

233 390

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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