VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

ULTRALON
TAR
Speciální kapalina určená k odstranění asfaltu, dehtu,
živic, zapečených olejů a jejich usazenin při spalování.

POUŽITÍ
Používá se jako silné rozpouštědlo pro většinu ropných produktů, olejů, zkarbonizovaných látek v raﬁnériích,
obalovnách, při zpracování ropných látek, v průmyslových a dílenských podmínkách. Tato technická kapalina má
univerzální použití a je vhodná pro čištění silniční techniky při pokládání povrchů silnic, cest, parkovacích ploch apod.
Dále pro ředění živic v laboratorních podmínkách. Upravená rychlost odpařování umožňuje aplikace při vysokých
venkovních teplotách. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot, má antikorozivní
vlastnosti. Očištěný povrch je možno opláchnout vodou. Nahrazuje chlorovaná rozpouštědla, Toluen, Xylen.

NÁVOD K POUŽITÍ
Aplikuje se stříkáním nízkým tlakem, natíráním, ponorem, proplachováním.

OBLAST POUŽITÍ
Strojírenství: silné rozpouštědlo olejů a vazelín, odstraňuje zkarbonizované látky Obalovny: ředění asfaltu v laboratořích,
čištění při přípravě a pokládce asfaltu, čištění silniční techniky Ostatní: odstraňuje zapečené ropné usazeniny, bitumen,
živice, inkoust,surová ropa, paliva, minerální maziva, dehet, zbytky lepidel

BEZPEČNOST PRÁCE
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ULTRALON TAR
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

kapalina

Barva

transparentní

Zápach

mírný

Bod vzplanutí

50 °C

Teplota varu

150 °C

Zápalná teplota

> 230 °C

Meze výbušnosti

0,8–7 % obj.

Relativní hustota (20 °C)

0,865 g/cm3

Rozpustnost ve vodě

nerozpustný

KB index

215

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

217 555

10 l kanystr

217 560

30 l kanystr

217 580

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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