VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

BARVOJED®
BARVOJED® je zdravotně nezávadný odstraňovač
starých nátěrů. Do 20 min. odstraní barvy na bázi
akrylátů, polyuretanů, epoxidů, alkydů apod. z pevného
povrchu.

POUŽITÍ
BARVOJED® se používá všude tam, kde potřebujeme odstranit barvy jednoduše, rychle a bez poškození podkladu.
Narozdíl od většiny komerčně dostupných přípravků na bázi chlorovaných rozpouštědel, kyselin nebo zásad je
BARVOJED® složen ze zdravotně nezávadných biologicky odbouratelných organických rozpouštědel. Je bezpečný
ke dřevu, kovům, plastickým hmotám a sklu. Zbytky BARVOJEDU® lze jednoduše smýt vodou.

VÝHODY
velmi rychlý

bezpečný k životnímu prostředí

netoxický

NÁVOD K POUŽITÍ
BARVOJED® naneste v dostatečném množství na starý nátěr, do 20 minut nátěr změkne a lze jej
snadno odstranit (setřít, opláchnout). Zbytky BARVOJEDU® omyjte vodou. V případě potřeby postup opakujte.

BEZPEČNOST PRÁCE
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

gel

Hustota

855 kg/m3
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BARVOJED®
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l dóza

248 000

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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