POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ANAREZ®
ANAREZ® je přípravek určený na odstraňování běžné rzi
ze všech korodujících materiálů.

POUŽITÍ
Při použití ANAREZU® dochází k přeměně oxidu železa (rzi) na fosforečnany, které lze snadno odstranit opláchnutím
nebo setřením. Plocha je pak připravena pro další úpravy a použití. ANAREZ® je vhodné používat všude tam, kde je nutné
zbavit kovový povrch vzniklé koroze a dále jej chránit barvou nebo jinak upravovat.

VÝHODY
snadná aplikace

velmi účinný

šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ
ANAREZ® před použitím důkladně protřepejte! Plocha určená k odrezení se nejprve mechanicky zbaví od nečistot (např.
drátěným kartáčem, brusným papírem). ANAREZ® se nanáší štětcem nebo stříkáním na ošetřovanou plochu nebo
předměty určené k odrezení můžete ponořit do roztoku. U více zkorodovaných částí se doporučuje postup několikrát
opakovat. Odstraňování zkorodovaných částí se tímto postupem urychlí. ANAREZ® se nechá působit na zkorodované
ploše až do zaschnutí. Poté setřete vzniklý prášek a povrch můžete dále upravovat například nátěrem.

BEZPEČNOST PRÁCE
Hořlavina II . třídy! Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřete krémem.

SKLADOVATELNOST
Neskladujte společně s potravinami. Mimo dosah dětí. Chraňte před teplem a přímým sluncem a možnými zdroji vznícení.
Skladujte v původních obalech s dobře uzavřenými uzávěry. Teplota skladování 5 až 30 °C.
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ANAREZ®
LIKVIDACE
Malé množství lze likvidovat přes kanalizaci po naředění s větším množstvím vody a neutralizaci pH.

TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

koloidní roztok

Hustota

1070 kg/m3

Bod vzplanutí

nad 50 °C

Hodnota pH (20 °C)

1-2

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

200 725

10 l kanystr

200 730

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.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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