ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ

ROC 900
Profesionální ruční rozprašovač o objemu 900 ml. ROC
900 je vhodný pro alkalické a neoxidující kyselé
prostředky, alkoholy. Při použití s uhlovodíky, ketony,
estery nutno vyzkoušet reakci s materiálem. Hlavice
rozprašovače je z odolného polypropylenu, pružina
s kuličkovým ventilem je z nerezavějící oceli.

VÝHODY
Ergonomická aplikační hlavice pro usnadnění přesného dávkování.
Nastavitelná tryska od jemné mlhy po přímý proud.
Aplikace 2,2 ml kapaliny v jedné dávce.
Filtr zabraňující průchodu pevných částic, které by mohly poškodit čerpadlo.
Dvojitá stupnice obsahu v mililitrech a procentech.
Stabilní pevná základna.
Těsnění EVA odolávající široké škále chemických látek.

NÁVOD K POUŽITÍ
Odšroubujte hlavu rozprašovače a naplňte nádobu kapalinou. Našroubujte zpět hlavu rozprašovače a otáčením trysky
nastavte požadovaný rozptyl.

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks (900 ml)

341 001
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ROC 900
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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