VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

PL 4®
PL 4® - odstraňovač latexu. Extrémně účinný kapalný
přípravek pro snadné odstranění latexu a podobných
polymerů z nesavých povrchů. Vyniká razantní účinností
a snadnou aplikací. Snadno proniká vrstvou latexu silnou
až 10 cm. Výrazně se podílí na bezpečnosti práce,
protože není klasiﬁkován jako nebezpečná látka.
Nahrazuje nebezpečná a hořlavá rozpouštědla. Lze
použít jako silný odmašťovač s pomalým odparem.

POUŽITÍ
PL 4® odstraňovač latexu se aplikuje přímo na znečištěný povrch. Nanáší se postřikem, nátěrem nebo ponorem.
Po aplikaci nechte působit s ohledem na vrstvu latexu - až 60 minut. Uvolněné nečistoty mechanicky odstraňte
z povrchu. Lze použít tlakovou vodu.

VÝHODY
Razantní účinnost na latex

Snadná aplikace

Nehořlavý

Pomalý odpar

VHODNÉ APLIKACE
PL 4® je vhodná pro odstranění zbytků latexu, čištění transportních cisteren přepravujících latex.

BEZPEČNOST PRÁCE
Dodržujte bezpečnost práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.
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PL 4®
TECHNICKÁ DATA
vzhled

kapalina

barva

čirá

hořlavost

není hořlavá látka

hustota

0,835 g/cm3

rozpustnost

ve vodě 222 mg/l

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr

246 370

200 l sud

246 375

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.
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