CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

UNISPRAY®
G9
Vysoce účinný multifunkční prostředek určený k mazání
jemné mechaniky, uvolňování zarezlých a zapečených
spojů, ošetřování a odstraňování vlhkosti z elektrických
zařízení, oxidace a také k rozpouštění nečistot na bázi
dehtu.

POUŽITÍ
UNISPRAY® G9 je čisté, bezbarvé penetrační mazivo se schopností rozpouštět uhlovodíky. Má velice nízké povrchové
napětí, na povrchu vytváří dlouhodobý ochranný ﬁlm, který chrání proti vlhkosti a oxidaci v agresivním prostředí.
Výborně maže, usnadňuje montáž a demotáž dílů. Odstraňuje bitumen a asfalt. Nenarušuje plasty, gumu a vrchní nátěry.
UNISPRAY® G9 obsahuje přírodní rostlinné estery. Neobsahuje silikon ani organické těkavé látky - VOC.

VÝHODY
-

vhodný pro elektrozařízení
penetrační mazivo
odpuzuje vlhkost
chrání proti korozi
nepoškozuje plasty

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím dózu protřepejte. Sprej pracuje v libovolné polože. Nádoba obsahuje stlačený CO2

VHODNÉ APLIKACE
Vhodný pro oblasti potravinářského, zemědělského, zdravotnického a textilního průmyslu, vyžadující vysokou úroveň
čistoty a bezpečnosti - atest NSF HT č. 154974

BEZPEČNOST PRÁCE
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UNISPRAY® G9
TECHNICKÁ DATA
Vzhled:

tekutina

Barva:

jantarová

Hustota:

820 kg/m3

Bod tuhnutí:

-22°C

Rozpustnost ve vodě:

nerozpustný

KB index:

95

Povrchové napětí:

29,8 Dyn/cm

Průrazné napětí:

63.000 V

VOC látky:

0%

Snížení hluku:

-25 dB

Koeficient tření:

0,12

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

sprej 650 ml

200 202

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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