ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ

NOVALON®
2000 SP
Koncentrovaná,
vodou
ředitelná
čisticí
kapalina
vytvářející na povrchu ochrannou vrstvu. Vhodná
na lakované plochy, konstrukce, stroje, karoserie, automoto díly. Dokonale odstraňuje nečistoty a současně
ochranná vrstva zabraňuje následnému znečištění,
rozjasňuje barvy, prodlužuje životnost povrchu, odolává
UV záření, chrání proti korozi.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
NOVALON® 2000 SP / Voda
Stroje

1:1 až 1:10

Skelety

Karosérie

1:10 až 1:20

Tlakové mytí

1:5 až 1:20
1:20 až 1:40

NÁVOD K POUŽITÍ
Při ruční aplikaci nařeďte dle typu a rozsahu znečištění v poměru 1:1 až 1:20 teplou nebo studenou vodou. Aplikujte
na znečištěnou plochu, nechte působit – nikdy nenechte zaschnout! - na závěr opláchněte vodou. V případě silného
znečištění nechte působit déle, k uvolnění nečistot použijte houbičky, utěrky.
Lze nanášet ručním rozprašovačem či nízkotlakovým postřikovačem.
Pro strojní tlakové mytí dávkuje dle rozsahu znečištění 3 až 5% roztok. Teplá voda zvyšuje účinnost. Optimálně
používejte zpěňovací trysku. Aplikujte pěnu na znečištěnou plochu, nechte působit – nikdy nenechte zaschnout! a opláchněte čistou tlakovou vodou. V případě silného znečištění zvyšte koncentraci nebo nechte působit déle.
Zpěňovací tryska vytváří bohatou pěnu na mytí i vertikálních povrchů. Na závěr vždy povrch opláchněte čistou vodou.
Při práci používejte ochranné rukavice.

OBLAST POUŽITÍ
NOVALON® 2000 SP je určený pro ruční i vysokotlaké aplikace. Účinně odstraňuje nečistoty, prach, biologické
nečistoty, hmyz, mastnotu, oleje ze všech voděodolných povrchů. Ve zpěňovací trysce vytváří hustou pěnu zvyšující
účinnost a použití i na vertikální plochy.
Po oplachu Novalonu® 2000 SP zůstává na povrchu ochranná vrstva s dlouhodobým účinkem. Přípravek je vhodný
především k mytí všech typů laků, na mytí, strojů, skeletů, výrobků, konstrukcí, komponentů a pracovních ploch.
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NOVALON® 2000 SP
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr

225 310

25 l kanystr

225 325

200 l sud

225 350

900 ml rozprašovač

225 302

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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