VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

NOVABIO® E
NOVABIO® E je unikátní biologická koncentrovaná
kapalina, která se vyrábí z obnovitelných zdrojů. Je
bez VOC a bez jakýchkoliv vlivů na zdraví člověka
a životní prostředí. Jedná se o látku k přípravě čisticí
a odmašťovací emulze, která odstraňuje nečistoty,
mastnoty, oleje a vazelíny, znečištění od ropných
produktů apod.

POUŽITÍ
NOVABIO® E lze použít na všechny vodě odolné druhy materiálů (kovy, sklo, stavební materiál, beton, plasty apod.).
Jedná se o silné rozpouštědlo na většinu olejů, vazelín, tuků, ale také bitumen, živice, inkoust, surovou ropu, paliva,
minerální maziva, dehet, zbytky lepidel apod. Účinnost emulze lze zvýšit zahřátím až na 80°C a mechanickým
působením. Výborně funguje v čisticích a mycích strojích, ve kterých vůbec nepění. Emulzní částice si zachovávají
vysokou účinnost i při vysokém naředění vodou. Velmi dobře čistí podlahy, silniční povrchy a betonové plochy
od ropných produktů, olejů apod. Vhodná i do mycích stolů. Koncentraci emulze je nutné vyzkoušet v provozních
podmínkách. V praxi velmi dobře funguje koncentrace od 3 % do 25 % podle stupně znečištění.

VÝHODY
100% biologicky odbouratelný (OECD 301B/302)

nepění

antikorozivní

silné rozpouštědlo

velice ekonomický (emulze 3/5/10/12/15...%)

bez zápachu

KB Index (schopnost rozpouštět) 158

bez výstražných symbolů

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
V praxi velmi dobře funguje koncentrace od 3 % do 25 % podle stupně znečištění.

NÁVOD K POUŽITÍ
NOVABIO® E se aplikuje stříkáním, natíráním, namáčením, ponorem. Možno využít tlakového zařízení – nepění. Zahřátím
na teploty až okolo 80 °C se výrazně zvyšuje účinnost a zrychluje rychlost osychání. Nepoškozuje lakované povrchy,
kovy, sklo, ani většinu plastických hmot.
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NOVABIO® E
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

Bílá emulze

Hořlavost

Nehořlavý

Výstražné symboly

Nejsou

Výstražné symboly

Nejsou

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

246 505

10 l kanystr

246 523

25 l kanystr

246 525

40 l sud

246 540

200 l sud

246 550

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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