DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

SPÁDOVÁ
PUMPIČKA
SPÁDOVÁ
PUMPIČKA
přečerpávání kapalin.

je

ideální

pro

spádové

POUŽITÍ
Spádová pumpička se používá při přečerpávání studené i horké vody, různých druhů chemikálií, paliva a dalších druhů
kapalin z různých van, nádrží, sudů, kanystrů, demižonů apod. S použitím pumpičky zabráníte nechtěnému rozlití
kapaliny nebo nasátí do úst při plnění hadice.

VÝHODY
snadná obsluha

jednoduchý systém

odolnost vůči agresivním chemikáliím
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SPÁDOVÁ PUMPIČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
Spádovou pumpičku nasuňte na hadici a ponořte ji kolmo (nebo i vodorovně) do kapaliny, kterou potřebujete
přečerpávat. Několika rychlejšími pohyby naplňte hadici. Pak již teče kapalina sama až do případného vyrovnání hladin
v nádobách. Potřebujeteli přečerpat pěnivou kapalinu, zasuňte konec hadice až na samé dno nádoby, do které bude
kapalina přečerpávána. Tento postup zajistí nepěnivost přečerpávané kapaliny. Při delším nepoužívání propláchněte
spádovou pumpičku vodou a vysušte.

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks

360 010
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SPÁDOVÁ PUMPIČKA
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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