
ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

Naše ústne a písomné technické doporučenia predávame s najlepším vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Vo vzťahu k prípadným právam tretích osôb vás neoslobodzujú od vlastných 
skúšok výrobkov podľa účelu použitia. Aplikácie produktov uskutočnené mimo naše kontrolné možnosti sú preto výhradne vo vašej zodpovednosti. Samozrejme zaručujeme kvalitu produktov 
podľa našich predajných a dodacích podmienok. NOVATO SK, spol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 SKALICA, Tel./Fax: 034/6647697                                                                               www.novato.sk

A–N    |    N–R    |    R–Z

Koncentrovaný odmasťovací a čistiaci prostriedok pre technické použitie. Je netoxický, nehorľavý a bio-
logicky rozložiteľný. Nahrádza chlórované uhľovodíky, benzín a ostatné toxické a horľavé odmasťovadlá.

POUŽITIE
NOVALON® sa používa k technickému čisteniu v priemyslových 
podnikoch, autoopravovniach, potravinárskych prevádzkach 
a pri všeobecnej údržbe. Ako koncentrát sa neodporúča použí-
vať. Riedi sa podľa typu a sily znečistenia od 1 : 2 až 1 : 100 s vo-
dou. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po nie-
koľkých minútach sa spláchne vodou. použitie štetca, kefy alebo 
tlaku zároveň so zvýšením teploty pracovného roztoku až na 85 
°C výrazne zvyšuje účinnosť.

RIEDENIE

VÝHODY
Výborne čistí – narušuje súdržné sily medzi nečistotou a povr-
chom, s nečistotou emulguje na emulziu, ktorú možno ľahko 
opláchnuť vodou a rozdeliť na dve zložky – nečistotu a roztok 
NOVALONU®. Je veľmi úsporný a univerzálny v použití.

ZLOŽENIE
Zmes neiónových tenzidov, emulgačných látok, alkálií a stabili-
zátorov, pH 13.0 (pri 20°C).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Pri dlhšej práci používajte rukavice a ochranné okuliare.

PRVÁ POMOC
Pri vniknutí do očí vyplachujte veľkým prúdom vody, vyhľadajte 
lekárske ošetrenie. Pri požití vypite veľké množstvo vody, vyvo-
lajte vracanie. Po dlhodobom styku s pokožkou ju omyte vodou 
a ošetrite regeneračným krémom.

LIKVIDÁCIA
Po oddelení ropných látok (lapol a pod.) likvidujte cez kanali-
začnú čistiareň.

SÚVISIACE PRODUKTY
•  NR® •  REK® •  NOVÝ OTAVON® •  PREČERPÁVACIA PUMPIČKA 
•  VÝPUSTNÝ VENTIL •  RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ml 
•  ROT 1,5L •  ROT MAX 6 L

NOVALON®

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanister 210 025
40 l kanister 210 040
200 l sud 210 200
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Diely NOVALONU® 1 1 1 1

Diely vody 2 5 10 40-100




