OSOBNÍ HYGIENA

PP - ROL
Víceúčelová průmyslová utěrka z netkané textilie.
Vysoce sorpční, ždímatelná, opakovaně použitelná.
Za mokra pevná. Odolná chemikáliím a rozpouštědlům.
Pohlcuje vodu, oleje, mastnotu, chemikálie. Neobsahuje
silikon. Materiál utěrky neuvolňuje vlákna, je chemicky
stálý, neuvolňuje žádné látky, je recyklovatelný.

POUŽITÍ
Čštění citlivých povrchů za sucha i za mokra v kombinaci s čisticím prostředkem, vodou či rozpouštědlem. Lze ji použít
i k zachycení kapaliny, olejů a různého znečištění. Vykazuje velmi dobrou odolnost a pevnost za mokra. Uplatnění
nalezne jak při běžném úklidu, tak ve strojírenství, v chemickém i automobilovém průmyslu, při čištění tiskařských válců,
jako pomocník do dílny.

TECHNICKÁ DATA
Materiál:

polypropylen

Rozměr utěrky:

320 x 320 mm

Balení:

2 ks

Velikost role:

průměr 180 mm

Počet vrstev:

1

Barva:

bílá

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks - role 300 útržků (balení 2 ks)

260 055
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PP - ROL
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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