OSOBNÍ HYGIENA

NANOBAS®
Nanotechnologický baktericidní a fungicidní dezinfekční
prostředek.

POUŽITÍ
Dlouhodobě účinně likviduje bakterie, kvasinky, plísně, odstraňuje zápach z obuvi, vložek do bot, ponožek, rukavic,
přileb, textilu, a jiných povrchů jako šatní skříňky apod.

NÁVOD K POUŽITÍ
Aplikujte pomocí rozprašovače ze vzdálenosti cca 15 cm na suchý povrch. Dezinfekční účinek přetrvává do té doby, než
jsou nanočástice vyplaveny vodou nebo potem.
Přípravek není určen k přímé aplikaci na pokožku. Obsahuje stopové množství stříbra.

BEZPEČNOST PRÁCE
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci, chraňte oči a pokožku.

SKLADOVATELNOST
Skladujte při teplotě +5 až +25°C v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných.

UPOZORNĚNÍ
Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: nepodléhá regulaci přepravy dle ADR,
RID, I CAO/IATA, IM DG
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NANOBAS®
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

kapalina

Barva

bezbarvá

Zápach

zelený čaj, limetka

Hodnota pH

6–8

Teplota varu

100 °C

Relativní hustota

1,00 g/cm3 při 20 °C

Rozpustnost ve vodě

100 %

Samozápalnost

nehořlavý (vodní roztok)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

100 ml dóza s rozprašovačem

257 102

900 ml lahev s rozprašovačem

257 105

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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