VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

PL 1®
PL®
1
je
účinný
odstraňovač
epoxidových,
polyesterových, fenolických, polyuretanových a jiných
pryskyřic z ocelových, hliníkových i ostatních forem.
Výborně odstraňuje i zbytky vosků, pryže a separátorů.

POUŽITÍ
PL® 1 se používá k technickému čištění a odstraňování zbytků plastů zejména z forem a kovových povrchů. Výborně čistí
zbytky plastů i ze strojního zařízení a podlah.

VÝHODY
dobře čistí i za nízkých teplot

snadná aplikace

pro různé oblasti použití

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte ponorem, nástřikem nebo štětcem, po několika minutách působení zbytky nečistot otřete nebo odstraňte
mechanicky kartáčem.

BEZPEČNOST PRÁCE
LIKVIDACE
Zbytky PL® 1 lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek.
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PL 1®
TECHNICKÁ DATA
Hustota (20 °C)

857 kg/m3

Hořlavost

R10 – hořlavý

Hustota par

vyšší než vzduch

Kategorie odparu (dle PN 18/10)

pomalý odpar

Rychlost odparu (dle PN 18/10)

≤ 40 min

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25,
30, 40, 200

PŘEČERPÁVACÍ
PUMPIČKA

RUČNÍ
ROZPRAŠOVAČ
360°

MEŠ®

NR® NEVIDITELNÉ
RUKAVICE

REK®- KONEC
04/2021

RUČNÍ
ROZPRAŠOVAČ

ZVLHČOVACÍ
NÁDOBA

NOVÝ
OTAVON®

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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