Server Error

PLNICÍ
We're sorry! The server encountered an internal error
ZAŘÍZENÍ
NA
and was unable to complete your request. Please
try
again later.
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Plnicí zařízení na MEGATUK® systém LUBE SHUTTLE
centrální mazání pro sudy o velikosti 25 kg o vnitřním
průměru 300–335 mm sestávající z víka, které má
po stranách 3 ks nastavitelných šroubů, vlastní plnicí
zařízení s PVC hadicí délky 2 m na konci s ZSA tlakové
hadice DN12 s ZSA spojkou.
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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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