OSOBNÍ HYGIENA

OTAVON®
3000 RED
Hustý červený gel s vůní santalového dřeva.Vysoce
účinný mycí gel určený k čištění rukou od barev,
pryskyřic a lepidel. Speciální složení zaručuje důkladné
odstranění nečistot a pokožce šetrnou péči. Vytváří
ochranný ﬁlm, jenž udržuje pokožku velmi jemnou,
hladkou, chrání ji a vyživuje. Obsahuje Sericin poskytující
pokožce hydratační, vyživující a ochranný účinek.

VÝHODY
odstraňuje barvy

snadné použití

příjemná vůně

ošetřuje pokožku

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste krém na suché, špinavé ruce a vetřete do pokožky, dokud se špína neuvolní. Následně důkladně opláchněte
pod tekoucí vodou.
Z pokožky odstraňuje barvy, dehet, tmely, PU pěnu, rez, lepidla, pryskyřice, mastnotu, olej, maziva, silikon, rozpouštědla,
saze, grafit.

BEZPEČNOST PRÁCE
UPOZORNĚNÍ
Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem okamžitě jej vyplachujte vodou
po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě požití vypláchněte ústa vodou a vypijte
sklenici vody. V případě obtíží neprodleně kontaktujte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití.
Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.
Pouze pro profesionální použití
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OTAVON® 3000 RED
TECHNICKÁ DATA
Aqua (water), dimethyl glutarate, pomice, sodium laureth sulfate, laureth‐2, laureth‐4, dimethyl succinate, dimethyl
adipate, quaternium‐18 bentonite, acrylates copolymer, sodium dodecylbenzenesulfonate, glycerin, cocamide‐DEA,
cocamidopropyl
betaina,
sodium
lauryl
sulfate,
sericine,
triethanolamine,
methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, parfum (fragrance), (CI 16255).
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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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