OSOBNÍ HYGIENA

TECHNICKÉ
UTĚRKY
PROFI MAX
Vlhčené abrazivní utěrky s vysokou čisticí účinností.
Snadno odstraňují maziva, oleje, lepidla a ostatní
nečistoty.

POUŽITÍ
Technické utěrky PROFI MAX z netkané textilie s mírně abrazivním povrchem odstaňují mastnotu, inkousty, oleje, rez,
dehet, saze, barviva, lepidla, asfalt a ostatní nečistoty.

VÝHODY
Vysoká účinnost díky obsahu přírodních
rozpouštědel.

Použitelné v jakékoliv situaci, i bez přístupu vody.
Univerzální použití jak na ruce, tak na nářadí.

NÁVOD K POUŽITÍ
Zásobník je zajištěn fólií proti vysychání. Tahem otevřete víko zásobníku a odstraňte těsnicí hliníkovou fólii. Vytáhněte
utěrku ze středu role a protáhněte ji otvorem ve víku. Víko nasaďte zpět a zajistěte.Vytáhněte potřebný počet utěrek a povrch
vyčistěte. Po použití dózu okamžitě uzavřete pro zabránění vysychání.

BEZPEČNOST PRÁCE
Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem jej okamžitě vyplachujte vodou
po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě požití neprodleně vyhledejte lékařskou
pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití. Po otevření spotřebujte do 12-ti měsíců.

SKLADOVATELNOST
Nevystavujte slunečnímu záření a zdroji tepla. Skladovací teplota +10°C až + 35°C.
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TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX
TECHNICKÁ DATA
pH (20oC)

5,3-5,7

barva

oranžová

Příjemná citrusová vůně. Obsahuje lanolin. Dermatologicky testováno.

Aqua, isopropyl alcohol, dimethyl glutarate, c9-11 pareth8, dimethyl succinate, dimethyl adipate, peg75 lanolin, parfum,
dmdm hydantoin, chlorhexidine digluconate, limonene, iodopropnyl butylcarbamate.

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

40 kusů abrazivních utěrek 15x20 cm

260 010

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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