CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

ELEKTROSOL®
L
ELEKTROSOL® L se díky svým vlastnostem používá jako
víceúčelový
čisticí
prostředek
elektrických
a elektronických zařízení.

POUŽITÍ
ELEKTROSOL® L zajišťuje bezporuchový chod všech ošetřených elektrických součástí. Rozpouští mastnotu, odplavuje
prach a smývá olej na destičkách s plošnými spoji, vypínačích, relé, zařízeních na zpracování dat, radarech, přístrojových
skříních a kancelářských zařízeních. Největší využití nachází při čištění a údržbě elektromotorů. Díky svému chemickému
složení je netečný k většině plastových částí v elektroprůmyslu, přičemž nezanechává skvrny a rychle se vypařuje.
Odpařování lze urychlit použitím tlakového vzduchu.

VÝHODY
výborný při čištění špatně přístupných míst

rychlost

účinnost

nezanechává skvrny

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Vysychání čištěného místa urychlíte tlakovým vzduchem.
4. Při běžné pokojové teplotě se výrobek odpařuje za 10–15 min.

UPOZORNĚNÍ
ELEKTROSOL® není možné aplikovat pod napětím.
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ELEKTROSOL® L
TECHNICKÁ DATA
Teplota varu

72 °C

Bod vzplanutí

< –30 °C

Hustota (20 °C)

715 kg/m3

Tenze par (20 °C)

3175 mm Hg

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

30 l kanystr

202 986

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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