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          RENO PLUS NEW-nová receptura 
                    Velmi účinný renovační prostředek 
                    Popis: 
                RENO PLUS NEW  je velmi účinný renovační koncentrovaný prostředek 
                    pro technické použití, biologicky rozložitelný, nehořlavý.  
                    Použití: 
                    RENO PLUS NEW  se používá ve všech oblastech průmyslu, údržby, stavebnictví 
                    lázeňství ap. 
                      Kde se používá k odstraňování vápenných usazenin, vodního kamene, rzi, minerálních 
                      sedimentů, řas, cementu a malty. Používá se na většině vodě odolných povrchů, jako jsou 
                      kovy, obklady, dlažby apod. Svým složením je vhodný k použití i v bazénech i mlékárnách 
                      a dalších potravinářských  provozech.  
                    Výhody:                                                     Návod k použití: 
                      1)Velká účinnost                                       Nanáší se  stříkáním, natírání nebo 
                      2)Vodou ředitelný                                     ponořením po několika minutách 
                      3)Biologicky odbouratelný                      působení  se opláchne vodou.  
                      4)Univerzální v použití                            Postup několikrát opakujte při  
                      5)Levný                                                      silném znečištění. Větší změklý  
                      Složení:                                                      nános mechanicky odstraňte, 
                      Směs tenzidů, kyselých                              zbytek dočistěte s RENO PLUS NEW. 
                      urychlovačů, pH 1. 
                      Doporučené ředění: 1:1 až 1:5 silně znečištěné povrchy, 1:5. až 1:10 středně 
                      Znečištěné povrchy, 1:10 až 1:40 slabě znečištěné povrchy. 1:40 až 1:100 
                      běžné stírání. 
                      Důležité upozornění:Při delší práci používejte rukavice a ochranné brýle. 
                      Při nanášení na kovové povrchy (hliník, nerez, měď, mosaz) nejprve  
                      vyzkoušejte na malé ploše správnou koncentraci. 
                      První pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou  
                      a vyhledejte lékaře. Při požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. 
                      Likvidace:Výrobek se čistícím procesem sám neutralizuje a obvykle není  
                      nutná úprava pH. Likvidujte přes kanalizační čistírnu. 
                      Skladování: Nevystavovat mrazu a slunečnímu záření. 24 měsíců. Balení: 30l, 50 l, 200 l. 
                    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
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