OSOBNÍ HYGIENA

NEF®
Profesionální neutralizátor pachů pro průmyslové
aplikace. Vysoce koncentrované složení směsi okamžitě
působí na molekuly nepříjemných pachů a zanechává
svěží vůni. NEF® cíleně reaguje s pachem, který
nepřekrývá, ale aktivně rozkládá a zabraňuje tak jeho
dalšímu šíření. Vytváří dlouhodobou protipachovou
ochranu. Nezanechává skvrny. NEF® lze aplikovat všude,
kde pracovní prostředí znepříjemňují pachy.

NÁVOD K POUŽITÍ
Aplikujte malé množství pomocí rozprašovače přímo do prostoru, na stěny, podlahy, čalounění, závěsy. Lze přidat
do přisávání rozvodů vzduchotechniky, klimatizace. NEF® je ve vodě rozpustný a lze jej přidat do mycího roztoku, kde
zvyšuje parfemační účinek při čištění, vytírání podlah apod.
Vyvarujte se aplikací na horké povrchy. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

VHODNÉ APLIKACE
Průmyslové haly, pracoviště s chemikáliemi, veřejné budovy, sportovní zařízení, toalety, hromadná doprava, veterinární
zařízení. Eliminuje nepříjemný pach z chemikálií, paliv, maziv, potravin, odpadků, potu, moči, pachy ze zvířat, plísní, atd.

BEZPEČNOST PRÁCE
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady hygieny práce
s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. NEF® není nebezpečná látka a proto není třeba zvláštních opatření
na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.

SKLADOVATELNOST
Skladujte zavřené v originálních obalech na chladných místech. Nenechte zmrznout.
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NEF®
TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20 °C)

kapalina

Barva

mléčná

Vůně

svěží po parfému

Hodnota pH

7

Hustota (20 °C)

1,00 g/cm3

Pouze pro profesionální použití

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 ml rozprašovač

258 260

900 ml láhev

258 262

5 l kanystr

258 265

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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