VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 3® I
K 3® i je vynikající inhibitor koroze určený pro snížení
korozivního účinku kyselých čisticích přípravků na kovy.
Jedná se o nejmodernější protikorozivní ochranu na bázi
triazolů.

POUŽITÍ
K 3® i se používá všude tam, kde chceme eliminovat korozivní vliv kyselých čisticích přípravků. Má velmi široké spektrum
působení a významně snižuje korozivní účinky kyselých složek mycích přípravků na všech kovových součástkách
čištěných zařízení. Zásadní význam má zejména jeho použití v systémech složených z kombinace více kovových
materiálů (nerez, ocel, měď, mosaz apod.)

VÝHODY
tekutý

univerzální

vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ
Do připraveného kyselého mycího roztoku dávkujte K 3® i v množství 0,3–0,5 l na každých 100 l mycího roztoku.

TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

kapalina

Hustota (20 °C)

1900 kg/m3

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g plechovka

246 035

1 600 g kanystr

246 030

NOVATO® - K 3® I technický list strana 1/2

K 3® I
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVÝ
OTAVON®

NR® NEVIDITELNÉ
RUKAVICE

REK®

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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