RŮZNÉ

NOVATIM®
NOVATIM®
vytváří ú č i n n ý v o d o o d p u d i v ý film
na
pracovních ochranných
prostředcích, plachtách,
brašnách apod. Vhodný pro ošetření textilní a kožené
či kombinované pracovní obuvi a oděvů, vybavených
i speciálními hightech materiály (např. membrány
z GORETEX, BRETEX, SYMPATEX apod.). Určen
pro profesionální použití.

POUŽITÍ
NOVATIM® vytváří na povrchu ošetřených pl och vel mi ú čin n ý vodoodpudivý ﬁ l m , který snižuje vodopropustnost
materiálu směrem dovnitř a současně povrch chrání před extrémním zašpiněním. Ošetřený povrch lze velmi dobře čistit.
NOVATIM® používat na obuv (vhodný na hladkou i broušenou kůži, či její kombinaci s textilem), textil, kombinézy,
plachty, stany, různé brašny či batohy, deštníky apod. NOVATIM® používat i tam, kde se používají tzv. hightech
materiály.

VÝHODY
jednoduchá aplikace

velmi účinný

odpuzuje vodu

neobsahuje silikon

snižuje znečištění

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na čistý a suchý povrch. Před použitím dózu důkladně protřepejte. Pracujte v dobře větraných prostorech,
aerosol nevdechujte, při práci nejezte a nepijte. Dodržujte zásady bezpečnosti práce. Před první aplikací se na malé
neviditelné ploše přesvědčete, že NOVATIM® nepoškozuje daný povrch. Není vhodné používat na výrobky z měkké gumy
nebo na ty, které ji obsahují. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm. Nástřik nechejte důkladně zaschnout. Pak nástřik ještě
jednou zopakujte. Po důkladném zaschnutí je možné obuv přeleštit.
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NOVATIM®
TECHNICKÁ DATA
Barva

bezbarvý

Bod tání

–60 °C

Bod varu

90 – 92 °C

Hustota (15 °C)

0,780 g/cm3

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

203 320

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN

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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