VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 1® SAN
Čisticí přípravek pro přímou aplikaci na vodní kámen,
vápenné a mýdlové usazeniny, rez. Vhodný pro úklid
sanitárních ploch jako jsou umyvadla, obklady, sprchy,
vodovodní baterie. Šetrně čistí i citlivé materiály.
Obsahuje speciální prvky chránící povrch před ulpíváním
nečistot a vodou, což usnadňuje následnou údržbu
a
prodlužuje
interval
čištění.
Kyselý,
vodou
ředitelný, neobsahuje organické těkavé látky. Prostředek
pro profesionální použití.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
K1® SAN lze dle způsobu aplikace a míry znečištění zředit vodou až 1:10

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste K1® SAN přímo na čištěnou plochu a nechte působit několik minut. Použitím kartáče nebo utěrky z mikrovlákna
výrazně zvýšíte účinnost. Povrch opláchněte dostatečným množstvím vody. V případě silného znečištění postup
opakujte.

VHODNÉ APLIKACE
K1® SAN je určen pro ruční aplikaci. Lze jej přímo aplikovat na znečištěnou plochu. Odstraňuje vodní kámen, vápenné
usazeniny, rez, zbytky mýdla. Použití jako vysoce účinná úklidová chemie.

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. K1® SAN 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. Chraňte před teplotami nad +40°C, nenechte zmrznout.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte na dřevo, mramor. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů.
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K 1® SAN
TECHNICKÁ DATA
Skupenství ( 20°C ):

kapalina

Barva:

čirá

Zápach:

svěží

Hodnota pH:

3

Hustota (při 20oC):

1,05 g/cm3

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25,
30, 40, 200

PŘEČERPÁVACÍ
PUMPIČKA

ROT MAX

NR® NEVIDITELNÉ
RUKAVICE

OTAVON®
3000

REK®- KONEC
04/2021

RUČNÍ
ROZPRAŠOVAČ
360°

SPÁDOVÁ
PUMPIČKA

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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