DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ROT TECH P
Profesionální tlakový rozprašovač vhodný na aplikaci
kapalin tvořících pěnu. Hlava rozprašovače je opatřena
speciální tryskou vytvářející bohatou pěnu. Úhel rozptylu
trysky je 110 °. Objem nádoby 1 l. Tlaková nádoba je
opatřena automatickým bezpečnostním ventilem.
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ROT TECH P
NÁVOD K POUŽITÍ
Odšroubujte hlavu rozprašovače a naplňte nádobu kapalinou maximálně po rysku 0,7 l. Našroubujte zpět hlavu
rozprašovače a natlakujte pomocí tlakovací tyče. Pro nejlepší výsledky pěnu aplikujte vždy ve směru odspodu nahoru.
Přípravek nechte působit a nakonec opláchněte. V případě nepoužívání tlakového rozprašovače jej odtlakujte pomocí
bezpečnostního ventilu.
1. Ergonomické tlačítko
pro usnadnění přesného
dávkování.
2. Tlakovací tyč z pevného plastu
odolávající většině chemikálií.
3. Bezpečnostní ventil automaticky
odtlakuje nádobu při překročení
tlaku 3 bary. Může být použit
manuálně k odtlakování nádoby
před otevřením.
4. Úhel rozptylu napěňovací trysky
110°.
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5. Ochranný kryt chránicí
zpětnou klapku od přímého
kontaktu s kapalinou
a prodlužuje tak její životnost.
6. Ergonomické držadlo usnadňující
manipulaci .
7. Filtr zabraňující průchodu
pevných částic, které by mohly
poškodit trysky.
8. Stabilní pevná základna.
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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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