VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

DRAVEX®
DRAVEX® je vysoce účinný prostředek pro čištění
a odstraňování nežádoucích tuků, vlasů, papíru a jiných
nečistot z odpadního potrubí.

POUŽITÍ
DRAVEX® zajistí s vysokou čistící schopností dokonalou průchodnost a pročištění každého zaneseného odpadu
a potrubí. DRAVEX® potlačuje zápach z odpadu a zároveň zabraňuje jeho rychlému zanášení. Při pravidelném používání
působí jako velmi vhodný preventivní prostředek před usazováním a opětovným zanášením odpadů.

VÝHODY
snadná aplikace

vysoce účinný

odstraňuje usazeniny

NÁVOD K POUŽITÍ
Do sifonu umyvadla, výlevky, vany vsypeme cca 100 gramů perliček DRAVEXU® a zalijeme 0,5 litru horké vody. Je nutné
tento proces provádět velmi opatrně a vyvarovat se případného potřísnění rukou nebo jiných částí těla. Necháme
působit 30 minut a pak propláchneme proudem vody. Při větších nečistotách proceduru opakujeme.
Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla a může dojít i k bouřlivé reakci. Roztok reaguje silně alkalicky!!!

BEZPEČNOST PRÁCE
Doporučujeme použití gumových rukavic a obličejového štítu nebo brýlí !!! Roztok je žíravinou ve smyslu platných
předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

UPOZORNĚNÍ
DRAVEX® nelze používat na hliníkové potrubí!!!
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DRAVEX®
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

krystalická látka

Barva

bílé perličky s přídavkem barevných kuliček

Zápach

bez zápachu

Hodnota pH

14

Teplota varu

1388 °C

Hořlavost

nehořlavá látka

Hustota (při 20 °C)

2130 kg/m3

Rozpustnost ve vodě

neomezeně

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 kg dóza

246 040

10 kg kbelík

246 050

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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