VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® SOL
NO 1® SOL je organický odmašťovací a čisticí prostředek
pro průmyslové použití. Je velmi účinný, rychle se
odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu
povrchů od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje
chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická
odmašťovadla.

POUŽITÍ
NO 1® SOL se používá k technickému čištění a odmašťování v průmyslových podnicích, autoopravnách a při všeobecné
údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot. Vedle tuků odstraňuje i silikon, dehet,
některá lepidla a tmely. Vhodný pro přípravu povrchu před lepením a lakováním.

VÝHODY
velmi dobře čistí a odmašťuje

rychle se odpařuje

zanechává suchý povrch

pro přípravu povrchu před lepením a lakování

NÁVOD K POUŽITÍ
Díly můžete odmašťovat ponorem, nanášením štětcem, utěrkou apod. Použití štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje
účinnost čištění. Při práci dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku.

BEZPEČNOST PRÁCE
LIKVIDACE
Zbytky NO 1® SOL lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek. Lázně lze
regenerovat destilací.
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NO 1® SOL
TECHNICKÁ DATA
Hustota (20 °C)

690 kg/m3

Bod vzplanutí

pod 0 °C

Teplota varu

550 kPa

Kategorie odparu (dle PN 18/10)

extrémně rychlý odpar

Rychlost odparu (dle PN 18/10)

< 1 min

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr

221 310

30 l kanystr

221 330

200 l sud

221 340

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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