OSOBNÍ HYGIENA

OTAVON®
3000
Krémový tekutý mycí prostředek na ruce s unikátními
čistícími a zvláčňujícími vlastnostmi. Složení mycího
krému neobsahuje látky poškozující kůži a zaručuje
efektivní odstranění nečistot. Obsahuje drcené lískové
ořechy zvyšující mycí účinnost a látky ošetřující pokožku.
Hustý světle hnědý krém s ovocnou květinovou vůní.

VÝHODY
Vysoce účinný

Obsahuje přírodní složky

Ošetřuje pokožku

Bez rozpouštědel

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste krém na suché, špinavé ruce a vetřete do pokožky, dokud se špína neuvolní. Následně důkladně opláchněte
pod tekoucí vodou. Doporučený jak na mastnou, tak na suchou špínu. Odstraňuje oleje, maziva, bitumen, uhlovodíky,
čerstvé barvy, silikon, rez, grafit, lepidla, pryskyřice, apod.

BEZPEČNOST PRÁCE
UPOZORNĚNÍ
Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem okamžitě jej vyplachujte vodou
po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě požití neprodleně kontaktujte lékaře.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.
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OTAVON® 3000
TECHNICKÁ DATA
Počet dávek dle velikosti balení
Balení

Počet dávek

1L pumpička

357 dávek

3L vak dávkovač

770 dávek

5L pumpička

1176 dávek

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

250ml lahvička

256 104

1l + pumpička

256 103

3 l vak

256 100

kanystr 5l + pumpička

256 102

dávkovač pro 3l vak

251 010

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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