VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

ULTRALON
STRONG W
Vodou ředitelný čistící a odmašťovací prostředek
pro
extrémní
znečištění.
Nahrazuje
chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá
odmašťovadla.

POUŽITÍ
Speciálně pro čištění silně znečištěných vodě odolných povrchů. Nízko pěnivý, bezpečný vůči kovům - nekorozivní.
Rozpouští anorganické, ztvrdlé a usazené nečistoty, parafíny, vosky, oleje, tuky, stopy po pneumatikách.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Ředí se vodou v 2% až 5% koncentraci pro mírné znečištění a 15% pro silné znečištění. Může být použit i neředěný.
Pro lesklé povrchy a na hliník nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením,
po několika minutách působení se opláchne vodou. Zahřátím pracovního roztoku až na 80°C se výrazně zvýší účinnost.

OBLAST POUŽITÍ
Strojírenství:
silný odmašťovač zaschlých olejů a vazelín,
Plastikářský průmysl:
čištění a odmaštění forem, odstranění napečených plastů z forem, vyplachování a čištění systémů v plastikářském
průmyslu
Stavební průmysl:
stroje, stopy po pneumatikách
Ostatní:
podlahy, ultrazvukové odmašťovací lázně, čištění řetězů

BEZPEČNOST PRÁCE
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ULTRALON STRONG W
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

kanystr 25L

217 526

kanystr 40L

232 241

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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