VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

ULTRALON
ULTRALON® je koncentrovaný odmašťovací a čisticí
prostředek pro technické použití. Používá se na všechny
voděodolné povrchy. Spojuje v sobě výhody organických
rozpouštědel a vodou ředitelných prostředků.

POUŽITÍ
ULTRALON® se používá k technickému čištění všech voděodolných povrchů. Vhodný pro čištění chladících systémů
od mastných usazenin a spalin. Obsahuje speciální organická rozpouštědla mísitelná s vodou a účinkuje velmi dobře
i tam, kde ostatní přípravky selhávají.

VÝHODY
snadná aplikace

bezpečný k většině povrchů

vysoce účinný

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
díl ULTRALONU

díl vody

motory, autodíly,obráběcí stroje

1

3

silně znečištěné podlahy, stroje

1

5

potravinářské stroje a provozy

1

10

vysokotlaké a běžné čištění

1

50-100

NÁVOD K POUŽITÍ
ULTRALON® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou. Použití
štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 60 °C výrazně zvyšuje účinnost.
Nepoužívejte na sklo. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci roztoku ULTRALONU® s čištěným povrchem.
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ULTRALON
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

kapalina

Hodnota pH

12–13

Kategorie odparu (dle PN 18/10)

pomalý odpar

Rychlost odparu (dle PN 18/10)

< 60 min

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr

217 025

40 l kanystr

217 040

200 l sud

217 200

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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