
„NowoClean“ – tai skystas valymo koncentratas, prieš naudojant skiedžiamas vandeniu. „NowoClean“ puikiai nuvalo nuo paviršių (fasadų, stogų ir 
plytelių) nešvarumus ir riebalus bei tarnauja kaip veiksminga valymo priemonė. 

Darbinė temperatūra   5–35 laipsniai (didžiausias RH – 85 %)
Pakavimas    25 / 200 / 1000 l 
Valymas     Darbo įrankius praskalaukite vandeniu.
Konsistencija    Skysta, vandeninga universali valymo priemonė
Spalva    Bespalvis
Kvapas     Švelnus muilo kvapas
PH     Apie 8 pH, atskiedus – 8
Skiedimas    Naudoti tinkamas skystis gaunamas koncentratą atskiedus vandeniu santykiu 1:50.
Laikymas    Laikykite šalčiui neprieinamoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

Sauga: maišydami ir valydami naudokite apsaugines pirštines ir akinius.
 

    
Aplinkosauga     
    

Neleiskite patekti į kanalizaciją, žuvų tvenkinius, lietaus vandens srautus ar kitą vandens aplinką. 
Atliekas būtina surinkti ir perduoti komunalinių atliekų perdirbimo stočiai.

MAL kodas (93)   00-3 (koncentratas) ir 00-1 (paruoštas naudoti / atskiestas gaminys)

TECHNINIAI DUOMENYS

GAMINIO APRAŠYMAS

PRITAIKYMAS

REKOMENDACIJA

MAIŠYMO SANTYKIS

Universalus valikis rankiniam ir mechaniniam valymui.
Skirtas valyti mineralinius paviršius, pavyzdžiui, betono blokus, plyteles, lizdus, privažiuojamuosius kelius ir terasas bei viešas erdves, gatves, šaligatvius, 
pramoninių patalpų grindis, fasadus, plytas, betono ir pluoštinio cemento stogus.
Nepamirškite, kad prieš valant paviršius privalo būti visiškai sausas.

Visuomet patikrinti gaminio ir paviršiaus suderinamumą išmėgindami preparatą viename plote.
Nevalykite saulės elementų prieš tai neišbandę.
Nenaudokite žuvų tvenkiniuose ir pan.

Jei paviršius itin nešvarus, „NowoClean“ galima naudoti neskiestą – kelias minutes leiskite valikliui atlikti savo darbą, tada valykite rankomis, 
naudodami standžią šluotelę ir vandens žarną, arba aukšto slėgio valymo valytuvu.
Paviršių prižiūrint ir valant įprastai, gaminys turėtų būti skiedžiamas vandeniu santykiu 1:50.
Skiedžiant santykiu 1:50, 1 litro užtenka 4–6 m2.

Techninių duomenų lapas (TDL) sudarytas remiantis mūsų ilgamete patirtimi ir naujausiomis šios srities žiniomis. Siekiame padėti meistrams pasirinkti tinkamas medžiagas ir 
naudoti jas laikantis reglamentų. Šiame TDL pateikta informacija nesuteikia garantijos ir neatleidžia naudotojų nuo atsakomybės patikrinti medžiagą ir jos tinkamumą 
numatytai paskirčiai. Bet kuri nauja versija pakeičia senesniąją TDL versiją. Paskutinį kartą atnaujinta 2018-01-11.
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