DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

MSB® K KAPALINA
PRO
BIOLOGICKÝ
MYCÍ STŮL
Čistící roztok pro biologický mycí stůl MSB® NOVATO

POUŽITÍ
Čistící vodný roztok se speciálními povrchově aktivními látkami bez obsahu rozpouštědel. Snadno odstraňuje znečištění
jako oleje, maziva, karbon. Použitelný na vodě odolné povrchy. Nepoškozuje kovy, plasty, gumu. Obsahuje inhibitory
koroze. Kapalina je nehořlavá.

NÁVOD K POUŽITÍ
MSB® K čistící kapalina se používá výhradně ve spojení s regeneračními tabletami MSB® T obsahující mikroorganismy,
které nepřetržitě likvidují uhlovodíky obsažené v čistící kapalině.

TECHNICKÁ DATA
Vzhled:

kapalina

Barva:

jasně modrá

pH:

9 - 9,7

Hustota:

1010 kg/m3

Rozpustnost ve vodě:

rozpustný
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MSB® K - KAPALINA PRO
BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25L kanystr

233 440

5L kanystr

233 430

10L kanystr

233 435

1 ks MSB SH náhradní štětec

233 488

1 ks MSB SH náhradní štětec tvrdý

233488/1

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
BIOLOGICKÝ
MYCÍ STŮL

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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