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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

Odmastenie a čistenie
povrchu: môže sa
použiť v čistiacom
stroji pod vysokým
tlakom.

10
 g

/l Vhodný a jemný na
stavebné materiály.

Oddeľujúci priemyselný čistiaci prostriedok za studena
■ Šetrný k materiálu ■ V automobilovom priemysle

Profil produktu
■ NOWA gromar je samooddeľujúci priemyselný čistiaci prostriedok za studena s použitím v rôznych oblastiach, ktorý

bez námahy odstraňuje oleje, mastnotu, gumené odretie, povrchovú špinu a iné typické znečistenie v priemysle.
■ Vďaka špeciálnym zložkám zabraňujúcim hrdzi ochraňuje NOWA gromar materiály, udržiava pôvodný vzhľad povrchu

a umožňuje dlhšiu životnosť materiálu.
■ Nepoškodzuje citlivé kovové časti, lak či plast vďaka obsahu neagresívnych chemikálií.
■ Jeho špecifická kombinácia zložiek umožňuje rýchlu deemulgáciu v odpadovej vode, napr. dobré oddeľovanie

separátoroch paliva, mastnoty a ľahkých kvapalín. Schválené spoločnosťou DEKRA. Podľa Ö-Normy 5105.

Oblasť poutžitia
■ Môže sa použiť na všetkých kovových, kamenných, lakovaných či plastových povrchoch so znečistením mastnotou,

olejom či sadzami.
■ Ideálny na externé čistenie výrobných zariadení u výrobcov strojov, plniacich závodov, tlačiarenských závodoch.
■ Tiež vynikajúci na čistenie častí motorov áut, nákladných áut, ako aj iných dopravných prostriedkov, a v priestoroch

dielní na čistenie nástrojov, častí strojov, agregátov a pracovných plôch.
■ Nepoužívajte na hliník. Vyskúšajte znášanlivosť s povrchom.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 1204727  1 x 10 L

hodnota pH 10

Váš dôveryhodný partner


