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NOVAKLEEN (PH9)

KÖRNYEZETBARÁT,
NAGYHATÁSÚ
TISZTÍTÓANYAG

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A NOVAKLEEN PH9 egy speciálisan kifejlesztett,
nagyhatású, vízbázisú oldó- és tisztítószer, penetrációs
és szintetikus tisztítóadalékokkal, mely megbontja a
szennyeződések molekula szerkezetét, eltávolítja
azokat anélkül, hogy a felületet megtámadná. Kapilláris
és emulziós hatása elválasztja a szennyeződést a
felülettől,

• Sokrétű felhasználás
• Nem korrozív, nem éghető
• Biztonságosan alkalmazható:
műanyagon, vinilen, textilen, festett
felületeken, vason, fémen, gumin,
krómon, alumíniumon, kövön, betonon,
poliészteren, plexiüvegen, csempén, bőr
és műbőr felületeken is.
• Biológiailag lebomló
• Kellemes illatú
• Praktikus spray - használatra kész

így az könnyen letörölhető.
A NOVAKLEEN PH9 biológiailag teljesen lebomló és a
környezetet nem szennyezi. Nem gyúlékony, nem
mérgező.
A NOVAKLEEN PH9 hatásos korróziógátló adalékot
tartalmaz. Nem korrodálja a felületet, mint a legtöbb
vízbázisú oldó- és tisztítószer.

TECHNIKAI ADATOK
Éghetőség: nem éghető
Halmazállapot: folyadék
Szín: áttetsző
pH érték: 9,1
Összetétel: stabilizált, biológiailag lebomló, felületaktív,
oxidált oldószer és módosított szabad vegyérték nélküli
lúgos vegyület.
Toxicitás: megfelelő használat esetén nem mérgező

Megfelel az AOX szabványnak: felszívódó szerves
halogén mentes.
Megfelel a HACCP előírásoknak.
Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• A NOVAKLEEN alkalmazható az alábbi felületeken:
szintetikus anyagok, textíliák, szőnyeg, vinil,
vászon, festék, fém, fa, króm, alumínium, kő,
beton, csempe, poliészter, plexi, gumi, bőr és
műbőr stb.
Cikkszám
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Termék neve
NOVAKLEEN PH9

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.
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• A NOVAKLEEN hatékonyan eltávolítja az alábbi
szennyeződéseket:
zsír- , olaj- , kátrány-, nikotinfoltok, elpusztult
rovarok, tapadó por, cipőápoló, ceruza nyomok
stb.
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