SPECIÁLNÍ PRODUKTY

OV 1® PLAST
Ochranný a renovační přípravek na nesavé povrchy jako
jsou plasty, guma, dřevo, koženka, kámen. Je nemastný,
po aplikaci vytváří na povrchu matný lesk odpuzující
vodu. Chrání proti UV záření a degradaci povrchu.
Obnovuje zašlé a poškozené povrchy. Poskytuje
dlouhodobou ochranu proti zašpinění a chrání proti
zkřehnutí plastů. Svým antistatickým účinkem napomáhá
následnému snadnému čištění.

POUŽITÍ
OV 1 ® PLAST lze použít i na nové plastové povrchy, které chrání, obnovuje a prodlužuje životnost. Působí preventivně
proti znečištění. Již při první aplikaci přípravek vyčistí a zrenovuje vzhled. Aplikace je velmi jednoduchá. Po aplikaci (do
30-ti minut) vznikne na povrchu polymerizovaná ochranná vrstva, kdy se povrch stává antistatický, odpuzuje vodu,
chrání proti znečištění, eliminuje otisky, usazování prachu a špíny, chrání proti UV záření.

VHODNÉ APLIKACE
OV 1 ® PLAST je určen k přímé aplikaci na suchý a čistý povrch. Neaplikujte na přímém slunci či na horké povrchy.
Před použitím je třeba produkt vždy důkladně promíchat. K aplikaci používejte mikrovlákno. Nastříkejte či naneste
rovnoměrně na povrch, rozetřete a nechte zaschnout. Zaschlý povrch lze přeleštit suchou utěrkou. Aplikujte 1 až 2
vrstvy. Aplikaci opakujte na porézní plast nebo povrch absorbující přípravek. Vyzkoušejte reakci u citlivých materiálů

OBLAST POUŽITÍ
OV 1® PLAST poskytuje efektivní ochranu pro nesavé, citlivé a speciální povrchy, jako jsou termoplasty, ABS, PVC, PMMA,
PC, vinil, guma, dřevo, koženka, kámen …

BEZPEČNOST PRÁCE
TECHNICKÁ DATA
Skupenství

kapalina

Počet vrstev

1-2

Báze

rozpouštědlo

Doba polymerizace

30min/20°C

Vydatnost

20 – 60 m2/L
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OV 1® PLAST
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml lahev

203 297

5 l kanystr

203 298

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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