VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

ULTRALON
NH
Ultralon NH je nehořlavý odmašťovač pro přímou aplikaci
v průmyslu. Odstraňuje minerální maziva, konzervační
oleje, emulzní kapaliny, vosky, inkousty. Vhodný
pro přípravu povrchu před lepením, barvením. Použitelný
pro ultrazvukové čištění. Vyznačuje se bezezbytkovým
rychlým odparem, neagresivním zápachem, nízkým
obsahem VOC látek, rozpustností ve vodě a snadnou
aplikací.

NÁVOD K POUŽITÍ
Aplikuje se přímo, za studena, postřikem, ponorem, štětcem. Vyčištěný povrch je vhodné setřít hadrem, kdy dojde
k odstranění přebytků kapaliny a rovnoměrnému odparu. V případě silného znečištění aplikaci opakujte. Kapalina je
ve vodě rozpustná a lze použít oplach povrchu vodou. Použití v ultrazvuku je možné do teploty 40°C při běžných
frekvencích. Dle míry znečištění a použité aplikace lze kapalinu ředit vodou do poměru 1:3. Vyzkoušejte slučitelnost
povrchu.

OBLAST POUŽITÍ
Bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, obsahem VOC pouze 10% a rychlým odparem do 10 minut.
Nekontaminuje pracovní prostředí agresivním zápachem a chrání životní prostředí díky své plně biologické
rozložitelnosti. Výrazně zlepšuje přilnavost povrchu při lepení a lakování. Použitelný na kovy, plasty, kompozity, sklo,
gumu, atd. Na povrchu nezanechává šmouhy, nezpůsobuje oxidaci. Přispívá ke snižování VOC a používání hořlavé,
agresivní chemie.

TECHNICKÁ DATA
Rychlost odparu

do 10 minut

KB index:

55

Rozpustnost ve vodě:

ano

Biologická rozložitelnost:

ano

Obsah VOC:

10%
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ULTRALON NH
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml lahev

217 600

5 l kanystr

217 605

10 l kanystr

217 610

25 l kanystr

217 615

200 l sud

217 620

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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