DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ROT TECH 3 PĚNOVÝ
ROZPRAŠOVAČ
ROT TECH 3 je snadno použitelný tlakový pěnový
rozprašovač vhodný pro profesionální čistící aplikace.
Aplikace pěny je šetrný způsob jak čištěný povrch
nevystavovat vysoké vlhkosti a spotřebě chemikálií. Pěna
s aktivní látkou zároveň zaručuje vysokou účinnost
a snadnost čištění.

POUŽITÍ
ROT TECH 3 je vhodný pro aplikaci pěnících kyselých či zásaditých čistících prostředků v oblastech čištění sanity,
bazénů, kuchyní, potravinářských provozů, strojů a zařízení.

VÝHODY
Snadná aplikace

Bezpečnostní přetlakový ventil

Robustní konstrukce

Stabilní konstrukce
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ROT TECH 3 - PĚNOVÝ
ROZPRAŠOVAČ
NÁVOD K POUŽITÍ
Rozdílné aplikace vyžadují rozdílnou úroveň napěnění. ROT TECH 3 lze snadno přenastavit na 3 různé úrovně tvorby
pěny pomocí vyměnitelných barevných plstěných trysek. Speciální plochá tryska usnadňuje aplikaci.

A - bezpečnostní ventil
B - kompletní těleso ventilu
C - plstěná tryska
D - tryska s plochým rozstřikem
E - vsuvka
F - trubka pumpy
G - ovládací tlačítko
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ROT TECH 3 - PĚNOVÝ
ROZPRAŠOVAČ
TECHNICKÁ DATA
Maximální plnící množství:

1,25 l

Celkový objem:

1,55 l

Hmotnost obalu:

0,5 kg

Maximální provozní tlak:

3 bary

Maximální provozní teplota:

+40°C

Materiál nádoby:

Polyetylen

Materiál pumpy:

Polypropylen

Max. dopravované množství:

290 ml/min

Materiál O kroužků:

Viton

Tryska s plochým roztřikem:

110°

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

ROT TECH 3

342 020

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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