SPREJE

VV 365®
Speciální multifunkční mazací prostředek pro každodenní
použití. Snadno se nanáší a po aplikaci okamžitě vzlíná
do všech míst. Ošetřené plochy efektivně promazává
a chrání proti korozi. Výrazně zvyšuje kluznost povrchu
a prodlužuje životnost zařízení. Díky své hydrofobní
schopnosti účinně vytěsňuje vlhkost.

POUŽITÍ
VV 365 ® je opatřen aplikační hlavicí se směrovou sklopnou tryskou, umožňující aplikaci multifunkčního oleje jak
na plochy, tak na obtížně přístupná místa. VV 365 ® proniká snadno i do těžko přístupných míst. Působí preventivně
proti korozi.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím sprej důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm. Pracujte v dobře větraných prostorech,
aerosol nevdechujte, při práci nejezte a nepijte. Dodržujte zásady bezpečnosti práce.

OBLAST POUŽITÍ
Dveřní závěsy, pojezdy, závitové spoje, zámky, lana, cyklo-údržba, jemná mechanika.

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

203 810
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VV 365®
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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