SPREJE

NOVAPĚN®
ULTRA
Univerzální víceúčelový pěnový čistič

POUŽITÍ
Novapěn ® ultra se výborně uplatňuje při čištění skla, zrcadel a interiérů dopravních prostředků. Bez problémů odstraňuje
zbytky hmyzu z vozidel, stopy po oleji a mastnotách na venkovní i vnitřní straně oken, laku, chladičích a náraznících.
Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu, saze a nikotin ze skla, porcelánu, chromu, plastických hmot a textilií. Dále odstraňuje
nečistotu a mastnotu z okenních rámů, přírub, armatur, obkládaček a lakovaných povrchů.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím dózu protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20-30 cm. Nechte působit cca 20 vteřin. Měkkým
hadříkem očistěte povrch dosucha. Suchým hadříkem nebo ubrouskem povrch doleštěte. Při silném znečištění můžete
postup ještě jednou opakovat.
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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