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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.

Riebalų šalinimas
ir paviršių valymas:
galima naudoti su
aukšto slėgio plovimo
prietaisais.

10
 g

/l tinkama ir švelni
priemonė statybos
medžiagoms valyti.

Pramoninis šalto veikimo atskiriantis valiklis
■ Švelnus medžiagoms ■ Skirtas automobilių pramonei

Produkto aprašymas
■ NOWA gromar yra pramoninis šalto veikimo atskiriantis valiklis, kurį galima naudoti įvairiems paviršiams valyti,

nes jis lengvai pašalina aliejų, riebalus, gumos įbrėžimus, suodžius ir kitus nešvarumus, kurie dažniausiai kaupiasi
pramoninėse patalpose.

■ Dėl specialių rūdims atsirasti neleidžiančių komponentų NOWA gromar apsaugo paviršius, todėl jie išlaiko savo tikrąją
išvaizdą ir ilgiau tarnauja.

■ NOWA gromar sudėtyje nėra itin didelio poveikio cheminių medžiagų, todėl jis nepažeidžia neatsparių metalo detalių,
lakuotų ar plastikinių paviršių.

■ Dėl specialaus sudedamųjų dalių mišinio valiklis greitai deemulguoja nuotekose, t. y. gerai atskiria naftą, riebalus ir
lengvuosius skysčius. Patvirtintas DEKRA. Pagal Ö-Norm 5105.

Paskirtis
■ Gali būti naudojamas visiems vandeniui atspariems metalo, akmens, lakuotiems ir plastiko paviršiams, kurie užteršti

riebalais ar aliejumi arba ant kurių yra dėmių.
■ Puikiai tinka gamyklų, pilstymo stočių, spaustuvių įrenginių išorės paviršiams valyti.
■ Taip pat puikiai tinka automobilių, sunkvežimių, kitų rūšių transporto priemonių variklio dalims valyti, remonto

dirbtuvėse naudojamiems įrankiams, mašinų detalėms, įrangai ir darbo paviršiams valyti.
■ Netinka aliuminio paviršiams. Patikrinkite tinkamumą paviršiams.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 1204727  1 x 10 L

pH reikšmė 10

Jūsų patikimas partneris


