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           MYJAK  PLUS 
                  biologicky rozložitelný odmašťovací prostředek 
                  Popis: 
                  MYJAK PLUS je vysoce efektivní čistící a odmašťovací prostředek, nahrazující  
                   chlorované uhlovodíky, benzin a ostatní hořlavá a toxická odmašťovadla  
                   s větším obsahem lihu. 
                  Použití: 
                  MYJAK PLUS se používá ve výrobě a údržbě, k technickému čištění,  
                   odmašťování v pračkách, v autodopravě, v potravinářských provozech apod. 
  

              Výhody:                                                    Návod k použití: 
              1)Výtečně odmašťuje                               MYJAK PLUS nepoužívejte jako koncentrát. 
              2) Levný (vodou ředitelný)                       ale ředěný dle síly znečištění od 1:1 až 1:400, 
               3) Narušuje soudržné síly                         nanáší se stříkáním, ponořením, natíráním 
                 mezi nečistotou a povrchem                  Použitím štětce, kartáče, tlakové vody 
               4) Snadné opláchnutí                                se zvýšením teploty prac. roztoku až 
               5) Nepravá emulze                                    na 75°C výrazně zvyšuje účinnost.  
                   rozdělitelná na dvě složky                       Složení: anioaktivní, neinogenní         

                    6) Biologicky rozložitelný                          tenzidy, další látky. 
                    7) Úsporný                                                 pH 10,5 
                     Likvidace:po oddělení ropných látek (lapol apod.) likvidujte přes kanalizační čistírnu 
                     Důležité upozornění:Při delší práci používejte rukavice a ochranné brýle.  
                     Skladování: Nevystavujte mrazu a slunečnímu záření,24měs.Balení: 25, 50, 200 sud 
                     První pomoc: Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. 
                     Při požití vypijte větší množství vody a nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře. 
                     Po dlouhodobém styku s pokožkou omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete regeneračním               
                     krémem. 
                     Doporučená tabulka podílů ředění: 

ZNEČIŠTĚNÍ A B C D 
MYJAK ULTRA 1 1 1 1 

VODA 2 5 10 40-100 

                  Vysvětlivky:A – silně znečištěné motory,udírny, stroje apod.B – silně znečištěné podlahy, stroje apod. 
                  C – potravinářské stroje a provozy, autoplachty apod. D – všeobecné znečištění, čištění tlakem apod. 

                          Upozornění: 
                          Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho  
                          nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých  
                          praktických zkušeností  ze spolupráce s výrobci a opravnami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná,  
                          netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů  
                          ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem  
                          na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku.  V případě technických  
                          informací se obraťte na naši  společnost 

B. Němcové 150, Litomyšl 570 01,   tel: 723 141 293 ; 
E-mail: novatipcz@novatipcz.cz

Web:www.novaticz.cz 
IČO: 28 77 99 24                  DIČ: CZ28 77 99 24 
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