VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

GLAVON® 40
nemrznoucí směs do ostřikovačů použitelná pro teploty
až -40°C. S výhodou lze použít i jako koncentrát
k ředění. Speciální složení směsi nenarušuje gumu, těsnění
a skla automobilů. Vyznačuje se jemným citrusovým
aroma. Napomáhá udržovat bezpečný výhled z vozidel
v náročném zimním období.

VÝHODY
ekonomický

rychlý účinek

zlepšuje výhled

zvyšuje bezpečnost

nezámrznost -40°C

jemné citrusové aroma

NÁVOD K POUŽITÍ
GLAVON 40 je určen pro čištění a postřik čelních skel automobilů a reﬂektorů všech typů vozidel v zimním období
do teploty -40°C. Rychle a efektivně působí na veškeré druhy znečištění skel související se zimním provozem.
Nezanechává šmouhy a zlepšuje výhled. Zvyšuje bezpečnost a pohodlnost jízdy. Nenarušuje laky ani gumová těsnění.
Obsahuje jemné citrusové aroma. Neobsahuje látky vyvolávající pocit ospalosti. Kapalinu lze ředit destilovanou vodou.
Při ředění 1:1 s destilovanou vodou je bod nezámrznosti -15°C.

TECHNICKÁ DATA
ředění Glavon 40 s destilovanou vodou

teplota použití

1:0

-40°C

1:0,5

-25°C

1:1

-15°C

1:1,5

-9°C

1:2

-6°C
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GLAVON® 40
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

249 455

10 l kanystr

249 456

25 l kanystr

249 457

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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