VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

NEREZIT® G9
Čisticí a současně lešticí prostředek na veškeré nerezové
povrchy, chrom, hliník a jeho slitiny. Nerezit® G9 je
certiﬁkovaný i pro použití v čistém prostředí
potravinářského, kosmetického či farmaceutického
průmyslu. Certifikace NSF H1 č. 157932. Sprej plněn CO2.

POUŽITÍ
Nerezit® G9 povrch vyčistí, neutralizuje, dodá lesk a zanechá ochrannou vrstvu. Vyčištěný povrch je tak následně
chráněn před působením agresivních vnějších látek. Ochranná vrstva vizuálně sjednocuje povrch, usnadňuje jeho
údržbu, eliminuje otisky prstů a pomáhá chránit před poškozením povrchu silnými detergenty s alkalickým pH, žíravými
roztoky, dezinfekčními přípravky. Nerezit® G9 neobsahuje agresivní či korozivní látky, neobsahuje silikon.
Lze jej s výhodou aplikovat na povrchy jak surové, tak leštěné, broušené, kroužkované, patinované. Použitelný
i pro hliník a jeho slitiny, chromové povrchy.

VÝHODY
Čištění a leštění v jedné operaci

Dlouhodobý efekt

Ochrana povrchu

Bez obsahu silikonu

NÁVOD K POUŽITÍ
Sprej před použitím krátce protřepejte pohybem nahoru a dolů. Stříkejte na plochu v přiměřeném množství
ze vzdálenosti 15–20 cm. Povrch setřete měkkým hadrem bez chloupků. Pro dosažení vysokého lesku opět použijte
čistou měkkou látku. Nerezit® G9 současně udržuje a maže těsnění z elastomerů. Těsnění postříkejte a neotírejte. Sprej
pracuje v libovolné poloze. Nádoba obsahuje stlačený CO2 .

VHODNÉ APLIKACE
Nerezové povrchy jako jsou stavební instalace, výtahy, kuchyně, výroba potravin, vína, piva, farmaceutické instalace.
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NEREZIT® G9
TECHNICKÁ DATA
Vzhled

aerosol

Barva

bezbarvý

Složení základního oleje

minerální olej

Zápach

mírný

Hustota (20°C)

770 kg/m3

Viskozita (40°C)

<7mm2/s

Rozpustnost ve vodě

nerozpustný

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

650 ml sprej

203 342

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN

NEREZIT®
UTĚRKA

NOVALON®
9000

K 1® SAN ULTRA

SOLTECH® G9

MEGATUK® G9
SPREJ

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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