OCHRANA POVRCHU

OV 1® L
OV 1 ® L je ochranná vrstva bránící přilnutí a usazování
nečistot, vodního kamene, oxidaci, korozi apod. Tvoří
mimořádně trvanlivý a odolný ﬁlm, který nelepí
a na povrchu nevytváří viditelnou vrstvu.

POUŽITÍ
Univerzální ochranná vrstva s mimořádnou odolností a trvanlivostí.

VÝHODY
neobsahuje silikon

snadná aplikace

bezpečný k většině povrchů

vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ
Nádobku dobře protřepejte. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Krátce postříkejte celou plochu, zůstane tenký
film, po jeho zaschnutí postup opakujte. Pro dlouhodobou ochranu jsou nutné dvě tenké vrstvy.

BEZPEČNOST PRÁCE
TECHNICKÁ DATA
Teplota vznícení

> 230 °C

Hustota (20 °C)

760 kg/m3

Tenze par (20 °C)

< 10 hPa
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OV 1® L
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

203 296

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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