VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

PROKOR
3000
Koncentrovaný přípravek pro zamezení vzniku koroze.
Vhodný pro uzavřené okruhy, zásobníky, rozvody,
chladící systémy. Přidává se do stávajících okruhů v
koncentraci 0,5 až 2 %. Přípravek se ponechává
v systému, kde pracuje po dobu až 3 let. Nepěnivý
koncentrát je vhodný pro materiály jako je ocel, měď,
mosaz, hliník, litina a jejich kombinace. Obsahuje inhibiční
složky
aktivně
pokrývající
povrchy
kovových
materiálů, kde působí proti vzniku koroze.

VÝHODY
nepěnivý
ekonomický
pro uzavřené okruhy
snadná aplikace

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Koncentrát se dávkuje v rozsahu 0,5 až 2 litry na 100 litrů objemu kapaliny v systému.
Pracovní teplota 10 až 80°C

NÁVOD K POUŽITÍ
Aplikace je vhodná jak do nových systémů, kde působí preventivně, tak do stávajících, kde zastavuje případnou
vznikající korozi a prodlužuje tak životnost zařízení. Již používané okruhy doporučujeme před aplikací vyčistit
a propláchnout od usazených kalů a uvolněných nečistot. Aplikací přípravku Prokor 3000 může docházet k uvolňování
nečistot. Proto je vhodné aplikovat přípravek do vyčištěného systému a zamezit možnému zanášení uvolněnými
usazeninami. Okruh před uvedenímdo provozu napusťte vodou a na závěr přidejte přípravek PROKOR 3000 v množství
0,5 - 2 litry na 100 litrů objemu systému.
Při dopouštění okruhu doporučujeme dávkovat přípravek PROKOR 3000 v množství 0,5 - 2 litry na 100 litrů objemu
okruhu. Roztok se ponechává v systému po dobu 2-3 let.

VHODNÉ APLIKACE
Uzavřené okruhy, rozvody topné soustavy, zásobníky, chladící systémy.
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PROKOR 3000
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml lahev

200 760

5 l kanystr

200 765

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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