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ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
AIRSOL® - čisticí sprej N T
AIRSOL® - podchlazovací sprej N T
AIRSOL® - sada čisticí a
podchlazovací sprej N T

ALUMON® N
ANAREZ®

ANTI GLG N
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN N
AQUAPAN®

AUTOMATICKÁ MAZNICE MEGATUK® N
BARVOJED® T
BAS T
BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL N
BIRKOSIT®

BTS®

DEFOS® G
DRAVEX® T
DRAVEX® BIO N
DUO PÁSKA N
DUOTMEL® T
DUOTMEL® 310 T
ELBOX PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROSOL®

ELEKTROSOL® L
ELVO PASTA N
EXTRALON® G
GRAFILON®

GRAFILON® POR

NÁZEV
GUMOFIX® N
HOS®

INHIBITOR KOROZE
INHIBITOR KOROZE 3000 N
K 1® T
K 1® SAN N
K 1® ULTRA
K 1® ULTRA LV
K 1® ULTRA W
K 1® X
K 3® T
K 3® i
KERAMON®

KERAMON® PASTA
KLARON®

KLARON® P
KLEŠTĚ KKD
KLEŠTĚ KKI
KLEŠTĚ KKN
KLIMAFRESH® N
KLIMASOL ® L
KLIMASOL®

KOHOUT 25, 30, 40,
KORALON® G N
LEDOJED®

LEPEX®

MEGA OLEJ® T

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
MEGA OLEJ® AD
MEGA OLEJ® PLUS
MEGATUK® G9 SPREJ N
MEGATUK® HTG 230
MEGATUK® LD2 T
MEGATUK® LT5
MEGATUK® MP1100
MEGATUK® MP4 T
MEŠ®

MEŠ® S
MKL® T
MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ
MOS® T
MOS® PASTA
MS TMEL®

NANOBAS®

NEF® N T
NEF® GEL N
NEOS®

NEREZIT® G9 N T
NEREZIT® UTĚRKA
NO 1® T
NO 1® EX
NO 1® EX PLUS
NO 1® G9 N
NO 1® J T
NO 1® J ULTRA

NÁZEV
NO 1® R G
NO 1® SOL
NO 1® STRONG
NO 1® ULTRA
NO 3® G T
NO 3® ULTRA
NO 4® T
NOVABIO® G T
NOVABIO® E G T
NOVABIO® ULTRA
NOVABOND® N T
NOVADURIT® AKTIVÁTOR
NOVADURIT® H 111
NOVADURIT® N 111
NOVADURIT® S 111
NOVADURIT® SADA T
NOVADURIT® T 230
NOVADURIT® U 16
NOVADURIT® V 111
NOVADURIT® V 115
NOVADURIT® ZV 115
NOVAFIX®

NOVAFIX® PISTOLE
NOVAFIX® SADA
NOVAGLAS® G T
NOVAGLAS® ULTRA G
NOVAGRIF® T

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
NOVAKOR®

NOVAKOV®

NOVALEP®

NOVALON® T
NOVALON® 101
NOVALON® 105
NOVALON® 2000 G T
NOVALON® 2000 D G
NOVALON® 2000 IK G
NOVALON® 2000 PLUS
NOVALON® 2000 T G
NOVALON® 2000 ULTRA
NOVALON® 3000 T
NOVALON® 3000 W
NOVALON® 4000
NOVALON® 4010 N T
NOVALON® 9000 G N T
NOVALON® 9000 GEL G N
NOVALON® 9000 ULTRA G
NOVALON® 9000 UNI G N T
NOVALON® KOMPLET
NOVALON® PLUS T
NOVALON® STRONG
NOVALON® STRONG G9 N
NOVALON® T
NOVALON® T ULTRA
NOVALON® ULTRA

NÁZEV
NOVALON® W
NOVALON® W 105
NOVAPĚN® T
NOVAPĚN® ULTRA
NOVAPĚN® ULTRA L
NOVAPLAST® ULTRA
NOVAREZ®

NOVASORB®

NOVATES® T
NOVATIM® T
NOVATIT® T
NOVATMEL® T
NOVATOL G N
NOVAX® T
NOVAX® AKTIVÁTOR
NOVAX® GEL T
NOVÝ OTAVON® T
NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE T
ODPĚŇOVAČ 0 3000
ODPĚŇOVAČ N 205
ODSTRAŇOVAČ ETIKET
OLEJ 250
Olej 250 G9 G N
OLEJNIČKA
OPTICOL®

OPTICOL® UTĚRKA
OTAVON® - TEKUTÉ MÝDLO

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
OTAVON® 3000
OTOČNÉ ŠPIČKY NA KARTUŠE
OV 1®

OV 1® L
PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000
PL 1®

PL 2®

PL 3®

PL 4® G N T
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

CENTRÁLNÍ
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK® PRO
15 KG
POROTĚS®

PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA
PROFESIONÁLNÍ RÁM PILKY
PROFESIONÁLNÍ SADA
KOBALTOVÝCH VRTÁKŮ
PROSTOP®

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ
REK®

REMOVER® TAL
REZOJED®

REZOJED® G9 G N
REZOJED® L
REZOJED® ULTRA
ŘEZOŇ® LT G T
ŘEZOŇ® LTS T
ROC 1000

NÁZEV
ROT MAX
ROT TECH 3 - pěnový rozprašovač
ROT TECH P
ROT TECH PLUS
RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ
RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°
S AKTIVÁTOR
SANGEL®

SAZEX®

SAZEX® W
SEP®

SIL 100® T
SILIKONOVÉ MAZIVO
SILIKONOVÝ OLEJ N
SILSTAR®

SITT®

SKS® G
SMĚŠOVACÍ ŠPIČKY
SMP® - SUCHÝ MYCÍ PROSTŘEDEK
SOLBON®

SOLMAX® N
SOLTECH®

SOLTECH® A
SOLTECH® G9 N
SOS® PÁSKA
SPÁDOVÁ PUMPIČKA
SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY SST
1000 A SST 2000

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
ŠPIČKY PRO NOVAFIX
ŠPIČKY PRO NOVATIT
SPS®

STEM® T
TECHNICKÉ UTĚRKY
TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX N
TECHNOSOL® T
TECHNOX® T
TECHNOX® L
TEF® T
TEF® HT
TFT®

TLAKOVÁ MAZNICE
TL® FIX T
TL® PISTOLE
TL® TMEL T
TL® TMEL 350 T
TS® A TS®M HADICE
TS® HRANA
TS® MANŽETA
TS®L SPOJKY
ULTRAKOR® G T
ULTRALON STRONG
ULTRALON TAR
ULTRALON® T
ULTRALON® IH
ULTRALON® IH PLUS

NÁZEV
ULTRALON® P
ULTRALON® STRONG W
UNIPREG®

UNISPRAY® T
UNITMEL® T
UNITMEL® 330 T
UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA POTRUBÍ
UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ
ROZPRAŠOVAČ
VIKTOR ČISTIČ
VULPA®

VULPA® SIL N T
VULPA® SIL MAX N T
VÝTLAČNÁ PISTOLE MEGATUK
WEGALUBE® N T
WEGALUBE® ultra N T
WEGA®

ZOS®

ZOS® B
ZVLHČOVACÍ NÁDOBA N

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



ČIŠTĚNÍ 
A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU 
ZÁSADITÉ          KYSELÉ          SPECIÁLNÍ

VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU 
ČISTICÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY 
ODSTRAŇOVAČE BAREV, PRYSKYŘIC 
A LEPIDEL

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

AIRSOL®

AIRSOL®  je speciální víceúčelový přípravek ve spreji, který
proudem  vzduchu  urychluje  odpařování  rozpouštědel,
odstraňuje  prach  a  nečistoty  z  obtížně  přístupných  míst,
dokáže podchladit až na –60 °C.

POUŽITÍ

AIRSOL® dokáže proudem vzduchu (pokud je ve svislé poloze ventilem nahoru) odstranit prach a
nečistoty z těžko přístupných míst elektrických zařízení a elektronických obvodů. Jedná se o inertní
plyn, který nenarušuje izolace a izolační vrstvy choulostivých elektronických zařízení. Dá se použít i
pro urychlení odpaření rozpouštědel. AIRSOL® (otočený ventilem dolů) dokáže podchladit díly až na
–60 °C. Této vlastnosti se dá využít i při diagnostice elektronických obvodů, čidel, snímačů apod.
Prudké ochlazení má také vliv na teplotní roztažnost materiálů. Díky tomu AIRSOL® nachází uplatnění
i při montáži a demontáži dílů. AIRSOL® je určen pro opravy a údržbu strojů a zařízení, kancelářské a
telekomunikační techniky, počítačů, elektronických obvodů a všech elektrických zařízení, kde prach a
nečistoty mohou být příčinou závad.

VÝHODY

• snadná aplikace
• netoxický
• nehořlavý

• nenarušuje izolační vrstvy
• pomůže i v těžko přístupných místech
• podchlazuje až na –60 °C

NÁVOD K POUŽITÍ

Proud vzduchu – AIRSOL®  držte ve svislé poloze ventilem nahoru, používejte červený ventil  bez
krátké trubičky. Slouží pro odstraňování prachu a pro vysoušení.
Zmrazování – AIRSOL® držte ve svislé poloze ventilem dolu, používejte bílý ventil s krátkou trubičkou.
AIRSOL® stříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm na požadované místo, čímž docílíte jeho podchlazení.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého kontaktu s kapalným plynem, hrozí nebezpečí popálenin důsledkem zmrazení.
Nikdy nestříkejte proti tělu. Dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení nad 450 °C
Tenze par (20 °C) 430 kPa
Hustota (20 °C) 1255 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 201 400

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

AIRSOL®

AIRSOL®  je speciální víceúčelový přípravek ve spreji, který
proudem  vzduchu  urychluje  odpařování  rozpouštědel,
odstraňuje  prach  a  nečistoty  z  obtížně  přístupných  míst,
dokáže podchladit až na –60 °C.

POUŽITÍ

AIRSOL® dokáže proudem vzduchu (pokud je ve svislé poloze ventilem nahoru) odstranit prach a
nečistoty z těžko přístupných míst elektrických zařízení a elektronických obvodů. Jedná se o inertní
plyn, který nenarušuje izolace a izolační vrstvy choulostivých elektronických zařízení. Dá se použít i
pro urychlení odpaření rozpouštědel. AIRSOL® (otočený ventilem dolů) dokáže podchladit díly až na
–60 °C. Této vlastnosti se dá využít i při diagnostice elektronických obvodů, čidel, snímačů apod.
Prudké ochlazení má také vliv na teplotní roztažnost materiálů. Díky tomu AIRSOL® nachází uplatnění
i při montáži a demontáži dílů. AIRSOL® je určen pro opravy a údržbu strojů a zařízení, kancelářské a
telekomunikační techniky, počítačů, elektronických obvodů a všech elektrických zařízení, kde prach a
nečistoty mohou být příčinou závad.

VÝHODY

• snadná aplikace
• netoxický
• nehořlavý

• nenarušuje izolační vrstvy
• pomůže i v těžko přístupných místech
• podchlazuje až na –60 °C

NÁVOD K POUŽITÍ

Proud vzduchu – AIRSOL®  držte ve svislé poloze ventilem nahoru, používejte červený ventil  bez
krátké trubičky. Slouží pro odstraňování prachu a pro vysoušení.
Zmrazování – AIRSOL® držte ve svislé poloze ventilem dolu, používejte bílý ventil s krátkou trubičkou.
AIRSOL® stříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm na požadované místo, čímž docílíte jeho podchlazení.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého kontaktu s kapalným plynem, hrozí nebezpečí popálenin důsledkem zmrazení.
Nikdy nestříkejte proti tělu. Dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení nad 450 °C
Tenze par (20 °C) 430 kPa
Hustota (20 °C) 1255 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 201 400

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

AIRSOL® - čisticí sprej
AIRSOL® - čisticí sprej odstraňuje vysokým tlakem nečistoty z
těžko přístupných míst a usnadňuje úklid prachu na místech,
kde není vhodné nebo nelze použít vysavač.

 

POUŽITÍ
AIRSOL® - čisticí sprej se používá k odstranění prachu z elektrických zařízení, výpočetní techniky a
elektronických obvodů. Urychluje odpařování rozpouštědel. Jedná se o nehořlavý inertní plyn, který
nenarušuje izolace a izolační vrstvy choulostivých elektronických zařízení. Je vhodný při údržbě i
opravách ventilátorů, chladičů, základových desek, optické mechaniky, tiskáren, faxů, notebooků,
fotoaparátů, objektivů, pojistkových skříní, lékařské techniky apod. Tento sprej neobsahuje vzdušnou
vlhkost ani mastnotu, která může vzniknout při kompresi vzduchu, je proto ideální k vyfukování
nečistot z pod BGA čipů.

VÝHODY

• Čistí vysokým tlakem
• Velmi efektivní
• Vhodný pro elektroniku

• Speciální nehořlavý plyn
• Tryska 360°

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Aroma bez vůně
Zápalná teplota 368°C
Tlak par při 20°C 3,5 - 4,5 bar
Relativní hustota při 20°C 1,23 g/ml
Bod varu -24,8°C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml sprej 201 405

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

AIRSOL® - podchlazovací sprej
AIRSOL® - podchlazovací sprej je určený pro servis, opravy a
hledání poruch ve všech oborech.

 

POUŽITÍ
AIRSOL® - podchlazovací sprej dokáže podchladit díly až na -60°C. Této vlastnosti se dá využít při
diagnostice poruch v elektroinstalacích, např. u teplotních čidel, bimetalových spínačů apod. Prudké
ochlazení má také vliv na teplotní roztažnost materiálů. Díky tomu AIRSOL® - podchlazovací sprej
nachází uplatnění při montáži a demontáži dílů, ukládání kuličkových ložisek hřídelí a pouzder. Je
určen pro opravy a údržbu strojů a zařízení, zároveň ho lze použít k dokonalému odstranění
přilepených zbytků žvýkaček.

VÝHODY

• Vhodný pro montáž a demontáž
• Podchlazovač na elektroniku
• Kontrola čidel a kontaktů

• Zmrazuje až na -60°C
• Tryska 360°

NÁVOD K POUŽITÍ

AIRSOL® - podchlazovací sprej stříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm na požadované místo, čímž docílíte
jeho podchlazení. Podle doby stříkání můžete mrazící účinek zvýšit nebo snížit.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého kontaktu s kapalným plynem – hrozí nebezpečí popálenin důsledkem zmrazení.
Nikdy nestříkejte proti tělu. Dodržujte zásady bezpečnosti práce.

TECHNICKÁ DATA

Barva transparentní
Aroma vanilka
Zápalná teplota 470°C
Tlak par při 20°C 3 - 4 bar
Relativní hustota při 20°C 0,65 g/ml

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml sprej 201 410

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

AIRSOL® - sada čisticí a
podchlazovací sprej
AIRSOL® - čisticí sprej odstraňuje vysokým tlakem nečistoty z
těžko přístupných míst a usnadňuje úklid prachu na místech,
kde  není  vhodné  nebo  nelze  použít  vysavač.  AIRSOL®  -
podchlazovací sprej je určený pro servis, opravy a hledání
poruch ve všech oborech.

 

POUŽITÍ
AIRSOL® - čisticí sprej se používá k odstranění prachu z elektrických zařízení, výpočetní techniky a
elektronických obvodů. Urychluje odpařování rozpouštědel. Jedná se o nehořlavý inertní plyn, který
nenarušuje izolace a izolační vrstvy choulostivých elektronických zařízení. Je vhodný při údržbě i
opravách ventilátorů, chladičů, základových desek, optické mechaniky, tiskáren, faxů, notebooků,
fotoaparátů, objektivů, pojistkových skříní, lékařské techniky apod. Tento sprej neobsahuje vzdušnou
vlhkost ani mastnotu, která může vzniknout při kompresi vzduchu, je proto ideální k vyfukování
nečistot z pod BGA čipů.
AIRSOL® - podchlazovací sprej dokáže podchladit díly až na -60°C. Této vlastnosti se dá využít při
diagnostice poruch v elektroinstalacích, např. u teplotních čidel, bimetalových spínačů apod. Prudké
ochlazení má také vliv na teplotní roztažnost materiálů. Díky tomu AIRSOL® - podchlazovací sprej
nachází uplatnění při montáži a demontáži dílů, ukládání kuličkových ložisek hřídelí a pouzder. Je
určen pro opravy a údržbu strojů a zařízení, zároveň ho lze použít k dokonalému odstranění
přilepených zbytků žvýkaček.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

2 x 500 ml sprej 201 415

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ANTI GLG
Nalévací  vložka  ANTI  GLG  je  speciální  příslušenství  pro
snadné a bezpečné zacházení s kapalinou v kanystrech.

POUŽITÍ
Speciální vložka ANTI GLG pro kanystry s hrdlem DIN60 usnadňuje manipulaci s kapalinou.

VÝHODY

• umožňuje přesné nalévání do cíleného místa
• zaručuje rovnoměrný tok kapaliny a usnadňuje
proces odměřování
• neomezuje snadné a úplné vyprázdnění
kanystru

• zamezuje plýtvání kapalinou z důvodu
nežádoucího rozlití
• zabraňuje havárií nebezpečných odpadů
• snižuje riziko nežádoucího stříkání

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Box 5 ks 343 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN
Profesionální aplikační pistole pro aerosolové spreje. Díky
univerzálnímu uchycení je vhodná pro veškeré standardní
sprejové barvy, maziva, lepidla apod. Umožňuje komfortní
uchopení spouště a přesné dávkování.  Struktura povrchu
zabraňuje vyklouznutí. Vhodná pro všechny velikosti rukou.
Je  vhodná  i  pro  snadnou  manipulaci  v  rukavicích.
Ergonomický design rukojeti a spouště odpovídá přirozené
pozici  zápěstí  při  uchopení,  snižuje  únavu.  Vyrobeno  z
recyklovaného netoxického polypropylenu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pevně uchopte nádobu spreje mezi palec a 4 prsty.1.
Při NASAZENÍ aplikátor pevně nasuňte na horní kroužek spreje.2.
Při SEJMUTÍ vysuňte spodní část aplikátoru z horního kroužku spreje.3.
NIKDY neotvírejte vytažením nahoru nebo dolů.4.
Pro bezpečné nasazení a sejmutí držte sprej a aplikátor v rovině.5.
Nedotýkejte se prsty spouště.6.
Otáčejte nádobou spreje, dokud nemáte trysku spreje v otvoru směřujícím od Vás.7.
Aplikační pistole slouží k snadnému stříkání sprejů. Netřepte sprejem za jakoukoliv část aplikátoru!8.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci používejte ochranu očí.

UPOZORNĚNÍ

Nebudete-li sprej používat, sejměte z něj aplikační pistoli

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 200 736

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

AQUAPAN®

Koncentrovaný vodou ředitelný alkalický čisticí prostředek.
Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a
hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ
 
Používá se k čištění strojů, dílů a všech voděodolných povrchů. Pro aplikaci na sklo, hliník a lakované
plochy vždy nejprve vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Dle typu a síly znečištění se ředí
vodou v poměru od 1:1 do 1:30. Ředění a aplikaci vždy konzultovat s obchodně technickým
poradcem.     

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

80 l kanystr 216 280
200 l kanystr 216 300

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

BARVOJED®

BARVOJED® je biologicky odbouratelný, zdravotně nezávadný
odstraňovač starých nátěrů. Do 20 min. odstraní barvy na
bázi akrylátů, polyuretanů, epoxidů, alkydů apod. z pevného
povrchu.

POUŽITÍ
BARVOJED® se používá všude tam, kde potřebujeme odstranit barvy jednoduše, rychle a bez
poškození podkladu. Narozdíl od většiny komerčně dostupných přípravků na bázi chlorovaných
rozpouštědel, kyselin nebo zásad je BARVOJED® složen ze zdravotně nezávadných biologicky
odbouratelných organických rozpouštědel. Je bezpečný ke dřevu, kovům, plastickým hmotám a sklu.
Zbytky BARVOJEDU® lze jednoduše smýt vodou.

VÝHODY

• velmi rychlý
• bezpečný k životnímu prostředí

• netoxický

NÁVOD K POUŽITÍ
BARVOJED® naneste v dostatečném množství na starý nátěr, do 20 minut nátěr změkne a lze jej
snadno odstranit (setřít, opláchnout). Zbytky BARVOJEDU® omyjte vodou. V případě potřeby postup
opakujte.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) gel
Hustota 855 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l dóza 248 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL
Nová generace biologického mycího stolu čistí Vaše díly bez
použití  rozpouštědel.  Chrání  zdraví  obsluhy a  je  šetrný  k
životnímu prostředí. Biologický mycí stůl pracuje na principu
přírodní regenerace využívající mikroorganismy k jednoduché
přeměně  znečištěných  látek  pro  jejich  potravu  a  zdroj
energie.

VÝHODY

• Vynikající kvalita čištění v porovnání s
rozpouštědly.
• Konstantní čistící účinnost díky biodegradaci.
• Optimalizuje hygienické a bezpečnostní
podmínky při práci.

• Neobsahuje rozpouštědla, není hořlavý, nemá
výstražné symboly.
• Přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje
používání organických těkavých látek (VOC).
• Minimalizuje množství odpadu v porovnání s
rozpouštědly.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
MSB® K - kapalina pro biologický mycí stůl
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz





Nová generace biologického mycího stolu čistí Vaše 
díly bez použití rozpouštědel. Chrání zdraví obsluhy 
a je šetrný k životnímu prostředí. Biologický mycí 
stůl pracuje na principu přírodní regenerace 
využívající mikroorganismy k jednoduché přeměně 
znečištěných látek pro jejich potravu a zdroj 
energie. 

Jak to funguje?
BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL
Mycí stůl udržuje teplotu čistící lázně na hodnotě 
38°C, poskytuje několik způsobů čištění (štětec, 
ponor), obsahuje nerezový filtrační systém a 
provzdušňování.

MODRÁ KAPALINA
Čistící roztok pro biologický mycí stůl. Vodní báze 
obsahuje speciální netoxické, nehořlavé, povrchově 
aktivní látky. Životnost kapaliny 18 až 24 měsíců.

MODRÉ TABLETY
Koncentrované mikroorganismy pro biologický mycí 
stůl, které nepřetržitě čistí čistící lázeň. Tablety se 
dávkují 1 x za 4 týdny. 

Výhody
ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ 
vynikající kvalita čištění v porovnání s rozpouštědly.  
Konstantní čistící účinnost díky biodegradaci. 

ZDRAVÍ OBSLUHY
optimalizuje hygienické a bezpečnostní podmínky 
př i práci . Neobsahuje 
rozpouštědla, není hořlavý, 
nemá výstražné symboly.

ÚSPORY 
minimalizace údržby, 
kontrola nákladů. 
Mikroorganismy nepřetržitě 
regenerují čistící lázeň, 
která nepotřebuje 
pravidelné výměny. 
Minimalizuje cenu za 
nakládání s odpady.  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje 
používání organických těkavých látek (VOC). 
Minimalizuje množství odpadu v porovnání s 
rozpouštědly. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce  
 
Provzdušnění
Provzdušnění lázně urychluje 
biologickou regeneraci.
Doplnění tablety každé 4 týdny 
regeneruje populaci 
mikroorganismů.

Ponorná lázeň
10L objem pro ponor dílů s 
přepadovým otvorem. Pracovní 
prostor s kulatými rohy pro 
snadné čištění.

Ovládací panel
Jednoduchá obsluha, jedno 
tlačítko.
BOOST mód - zesílení čištění
Eko mód - úspora energie
Digitální obrazovka (teplota, info, 
diagnostika)

Vyměnitelný štětec
Pro podporu čištění je oplachová 
hadice vybavena vyměnitelným 
štětcem.

Vypouštěcí systém
Indikace naplnění čistící lázně.
Kapacita lázně: 60L modré 
kapaliny

Rozpouštědlo Biologický mycí stůl

Regenerace

Výměna 

Porovnání množství produkovaného odpadu
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Rozpouštědlo Biologický mycí stůl

Biologický mycí stůl



Technická data:
rozměry mycího stolu:          975 x 795 x 600 mm
rozměr pracovní plochy:         690 x 430 x 190 mm
ponorná lázeň:                        cca 10 L 

         270 x 260 x 140 mm
hmotnost bez kapaliny:           22 kg
nosnost pracovní plochy:        80 kg
objem kapaliny:                       60 L max 80 L
průtok kapaliny štětcem:         1,7 L/min
výkon topení:                          1 kW
spotřeba elektřiny:                  160 W/hod 

                      (-25 % v EKO módu)
pracovní teplota:                     38°C normální provoz

                      43°C BOOST mód 
hlučnost:                                  < 50 dB
materiál mycího stolu:             PE HD
životnost mycího roztoku:       18 až 24 měsíců
dávkování tablet:                     1ks za 4 až 6 týdnů

Často kladené otázky:
Jaké množství mastnoty dokáží mikroorganismy 
odstranit?
Kapacita je 400 gramů mastnoty za den - přibližně  
2 kg za týden, 10 kg za měsíc!

Jak je modrá kapalina bezpečná v porovnání s 
rozpouštědly?
Jedná se o vodný roztok, pH neutrální, netoxický, 
nehořlavý. Neobsahuje výstražné symboly.

Poškozuje modrá kapalina plastové díly, těsnění?
NE! Kapalina je absolutně bezpečná pro plastové 
součástky a těsnění.

Jakou kapalinu mohu nalít do 
biologického mycího stolu?
Používá se speciální roztok - 
Modrá kapalina. Žádná jiná 
kapalina se nesmí přidávat. V 
žádném případě. Může dojít k 
poškození.

Co dělat pokud je mycí stůl 
vypnutý více než 72 hod.?
Čistící roztok nemusíte měnit! 
Pouze přidáte jednu tabletu 
pro regeneraci roztoku. 
Nap ř í k l ad po dovo lené 
zapnete mycí stůl - vložíte 
tabletu - počkáte 2-3 hodiny 
pro regeneraci a můžete 
čistit.

Budou vyčištěné součástky korodovat?
Biologická kapalina obsahuje inhibitory koroze 
zamezující korozi. Citlivé součástky doporučujeme 
po vyčištění vysušit.

Jak naložit s čistícím roztokem po 18 až 24 
měsících?
Biologická kapalina je po této době směsí oleje a 
vody. Použitou kapalinu předejte místní společnosti 
zabývající se likvidací odpadu. Klasifikace odpadu 
je produkt na bázi vody.

Biologický mycí stůl

NOVATO spol. s r. o.
Uralská 6, 160 00 Praha 6

tel.: +420 233 339 688
fax: +420 224 315 198

e-mail: obchod@novato.cz
www.novato.cz

http://www.novato.cz
http://www.novato.cz


BEZPEČNÝ BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

DRAVEX®

DRAVEX®  je  vysoce  účinný  prostředek  pro  čištění  a
odstraňování  nežádoucích  tuků,  vlasů,  papíru  a  jiných
nečistot  z  odpadního  potrubí.

POUŽITÍ
DRAVEX® zajistí s vysokou čistící schopností dokonalou průchodnost a pročištění každého zaneseného
odpadu a potrubí. DRAVEX® potlačuje zápach z odpadu a zároveň zabraňuje jeho rychlému zanášení.
Při pravidelném používání působí jako velmi vhodný preventivní prostředek před usazováním a
opětovným zanášením odpadů.

VÝHODY

• snadná aplikace
• vysoce účinný

• odstraňuje usazeniny

NÁVOD K POUŽITÍ

Do sifonu umyvadla, výlevky, vany vsypeme cca 100 gramů perliček DRAVEXU® a zalijeme 0,5 litru
horké vody. Je nutné tento proces provádět velmi opatrně a vyvarovat se případného potřísnění
rukou nebo jiných částí těla. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme proudem vody. Při
větších nečistotách proceduru opakujeme.
Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla a může dojít i k bouřlivé reakci. Roztok reaguje silně
alkalicky!!!

BEZPEČNOST PRÁCE

Doporučujeme použití gumových rukavic a obličejového štítu nebo brýlí !!! Roztok je žíravinou ve
smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

UPOZORNĚNÍ

DRAVEX® nelze používat na hliníkové potrubí!!!

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) krystalická látka
Barva bílé perličky s přídavkem barevných kuliček
Zápach bez zápachu
Hodnota pH 14
Teplota varu 1388 °C
Hořlavost nehořlavá látka
Hustota (při 20 °C) 2130 kg/m3
Rozpustnost ve vodě neomezeně

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 kg dóza 246 040
10 kg kbelík 246 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

DRAVEX® BIO
Vysoce koncentrovaná směs biologicky aktivních enzymů pro
rozklad organického odpadu. Omezuje tvorbu usazenin a kalů
v  odpadních  systémech,  potlačuje  pachy  a  obnovuje
průchodnost odpadního potrubí. Biologický odpad rozkládá
na vodu a oxid uhličitý.

POUŽITÍ
DRAVEX® BIO aktivně rozkládá organický odpad jako jsou tuky, škroby, bílkoviny,sacharidy, celulóza,
fekálie, atd. Aktivní enzymy mají schopnost se vázat na usazeniny biologického původu a postupně je
štěpit a rozkládat na vodu a oxid uhličitý, a tím udržovat průchodnost odpadního potrubí. Aplikuje se
do odpadních systémů, lapačů tuků, jímek, septiků a čističek odpadních vod. Vhodný pro
potravinářské provozy, jídelny, restaurace, hotely, nákupní centra, nemocnice, veřejné budovy, atd.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Jedna dávka činí 200ml až 500ml přípravku DRAVEX® BIO dle typu provozu. 
1. týden aplikujte 2x denně 200 až 500ml
2. týden aplikujte 1x denně 200 až 500ml

Od 3. týdne aplikujte 1-2x týdně
200 až 500ml-jedná se o
udržovací dávku zaručující
průchodnost systému.

VÝHODY

• obnovuje průchodnost odpadního potrubí
• omezuje tvorbu usazenin a kalů

• bezpečný pro životní prostředí
• snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Odměřenou dávku DRAVEX® BIO aplikujte přímo do veškerých výlevek, odpadů, umyvadel tak, aby se
látka dostala do celého systému. Aplikovanou dávku vždy zalijte cca 0,5 l vlažné vody, aby se aktivní
látky dostaly do systému. Nepoužívejte horkou vodu!

UPOZORNĚNÍ

Pouze pro profesionální použití!

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml láhev 246 110
5 l kanystr 246 115
25 l kanystr 246 125

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

ELEKTROSOL®

ELEKTROSOL®  se  díky  svým  vlastnostem  používá  jako
víceúčelový čisticí prostředek elektrických a elektronických
zařízení.

POUŽITÍ
ELEKTROSOL® zajišťujebezporuchovýchodvšechošetřenýchelektrickýchsoučástí.
Rozpouštímastnotu,odplavujepracha smýváolejna destičkáchs plošnýmispoji,
vypínačích,relé,zařízeníchna zpracovánídat,radarech,přístrojovýchskříních a
kancelářskýchzařízeních.Největšívyužitínacházípřičištěnía údržběelektromotorů. Díky svému
chemickému složení je netečný k většině plastových částí v elektroprůmyslu, přičemžnezane-
cháváskvrnya rychlesevypařuje.Odpařovánílzeurychlitpoužitím tlakového vzduchu.

VÝHODY

• výborný při čištění špatně přístupných míst
• rychlost

• účinnost
• nezanechává skvrny

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Vysychání čištěného místa urychlíte tlakovým vzduchem.
4. Při běžné pokojové teplotě se výrobek odpařuje za 10–15 min.

UPOZORNĚNÍ
ELEKTROSOL® není možné aplikovat pod napětím.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 72 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 715 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3175 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

EXTRALON®

EXTRALON®  je  koncentrovaný  odmašťovací  a  čisticí
prostředek  ředitelný  vodou  pro  technické  použití.  Je
netoxický,  nehořlavý  a  biologicky  rozložitelný.  Čistí
zašpiněné stroje, součástky a všechny vodě odolné povrchy.
Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a
hořlavá odmašťovadla. Výtečně čistí – narušuje soudržné síly
mezi  nečistotou  a  povrchem,  s  nečistotou  emulguje  na
emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě
složky  –  nečistotu  a  roztok  EXTRALONU®  .  NENÍ
NEBEZPEČNOU LÁTKOU!!

POUŽITÍ
EXTRALON® se používá k odmašťování a technickému čistění na všechny vodě odolné povrchy v
průmyslových, autoopravárenských i potravinářských provozech. Ředí se vodou podle typu a síly
znečistění od 1 : 2 až 1 : 80.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 díl EXTRALONU díl vody
motory, obráběcí stroje, autodíly 1 2
silně znečištěné,podlahy, stroje 1 5
potravinářské stroje a provozy 1 10
vysokotlaké a běžné čištění 1 40-80

VÝHODY

• velmi úsporný
• univerzální v použití

• výtečně čistí - narušuje soudržné síly mezi
nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na
emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a
rozdělit na dvě složky - nečistotu a roztok
Extralonu

NÁVOD K POUŽITÍ

EXTRALON®  se  nanáší  stříkáním,  natíráním nebo ponořením,  po několika minutách působení  se
spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku
až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci EXTRALONU® s čištěným
povrchem.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (lapol ap.) a úpravě pH likvidujte přes kanalizační čistírnu.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 1016 kg/m3
pH (20 °C) 10
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 216 325
40 l kanystr 216 340
200 l sud 216 350

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

GRAFILON®

GRAFILON® je tekutý,vysoce účinný čisticí přípravek určený k
odstraňování  nápisů  a  obrazců  vytvářených  sprejery  z
pevných  podkladů.

POUŽITÍ
GRAFILON® dokáže velmi jednoduchým způsobem vyčistit obtížně odstranitelné nápisy a obrazce
vytvořené sprejery, které v dnešní době naleznete prakticky na každém místě. GRAFILON® je určen k
čištění zejména pevných, neporézních a nesavých povrchů jako například lakovaných ploch, kovů,
skla, různých stavebních prvků a plastických hmot. Před použitím doporučujeme výrobek na malé a
skryté ploše odzkoušet, zda nenaruší podklad. GRAFILON® nachází široké uplatnění při údržbě
kolejových vozidel, autobusů, trolejbusů, nákladních automobilů, reklamních ploch, výkladních skříní,
dopravních značek, orientačních tabulí, při údržbě budov, interierů veřejných prostor atd.

VÝHODY

• není nebezpečnou látkou
• biologicky odbouratelný
• účinný

• jednoduchá aplikace
• šetří čas
• napomáhá udržet kultivované životní prostředí

NÁVOD K POUŽITÍ

Při práci dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Před aplikací výrobku na čištěnou
plochu odzkoušejte, zda GRAFILON® tuto plochu nenaruší. GRAFILON® pomocí rozprašovače naneste
na čištěnou plochu a nechejte působit. Čisticí účinek výrobku můžete podpořit použitím kartáče.
Nakonec čištěnou plochu opláchněte vodou nebo setřete savou utěrkou. Pokud na povrchu zůstanou
nějaké stopy po čištění, můžete postup opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20°C) 1055 kg/m3
Hodnota pH (20°C) 9,5
Skladovací podmínky 5–30 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 248 505
25 l kanystr 248 525

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

GRAFILON® POR
GRAFILON®  POR  je  koncentrovaný,  univerzální  a  vysoce
účinný  čisticí  přípravek  určený  k  odstraňování  nápisů  a
obrazců vytvářených sprejery (graffiti) z porézních podkladů.
GRAFILON® POR je úsporný přípravek, dá se ředit vodou v
poměru až 1:2.

POUŽITÍ
GRAFILON® POR dokáže velmi jednoduchým způsobem vyčistit obtížně odstranitelné nápisy a
obrazce vytvořené sprejery, které v dnešní době naleznete prakticky na každém místě. GRAFILON®

POR je určen k čištění porézních povrchů – například fasád. GRAFILON® POR je koncentrovaný a
vysoce účinný přípravek, který se dá ředit vodou ale při neodborném použití může snadno narušit
čištěný povrch. Před použitím doporučujeme výrobek na malé a skryté ploše dle návodu odzkoušet,
zda nenaruší podklad. GRAFILON® POR nachází široké uplatnění při údržbě budov, kolejových vozidel,
autobusů, trolejbusů, nákladních automobilů, reklamních ploch, výkladních skříní, dopravních značek,
orientačních tabulí, interiérů veřejných prostor atd.

VÝHODY

• koncentrovaný přípravek
• je univerzální
• vodou ředitelný
• velmi účinný

• jednoduchá aplikace
• šetří čas
• napomáhá udržet kultivované životní prostředí

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací výrobku na čištěnou plochu odzkoušejte, zda GRAFILON® POR tuto plochu nenaruší. Na
odzkoušení použijte maximální možné ředění a dle účinnosti postupně zvyšujte koncentraci čisticího
roztoku. GRAFILON® POR pomocí rozprašovače, štětce naneste na čištěnou plochu a nechejte působit
cca půl minuty. Čisticí účinek výrobku můžete podpořit použitím kartáče. Nakonec čištěnou plochu
opláchněte vodou nebo setřete savou utěrkou. Pokud na povrchu zůstanou nějaké stopy po čištění,
můžete postup opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20°C) 950 kg/m3
Teplota vznícení > 230 °C
Skladovací podmínky 5–30 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 248 605
25 l kanystr 248 625

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

INHIBITOR KOROZE
IK  je  inhibitor  koroze  určený  zejména  pro  krátkodobou
ochranu kovových materiálů při venkovním skladování. Směs
aminů, modifikovaných organických kyselin a stabilizátorů.

POUŽITÍ
Vodou ředitelné odmašťovací přípravky mohou na neošetřeném povrchu způsobovat korozi. Inhibitor
koroze se používá v koncentraci 1 až 5 % objemových jako aktivní složka poslední oplachové lázně.
Stabilizuje a chrání neošetřený kovový povrch před působením koroze. Vhodný pro krátkodobé,
mezioperační ošetření povrchu. 

VÝHODY

• Je univerzální v použití. • Bezpečný, ekologicky nezávadný.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci s koncentrátem dodržujte zásady hygieny práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte,
nekuřte.

LIKVIDACE

Výrobek se po naředění 1 dílu aplikačního roztoku (koncentrace 1–5 % objemových) 5–8 díly vody
může vypustit přímo do kanalizace.

TECHNICKÁ DATA

pH 5% roztoku v demineralizované vodě 9,5
hustota (20 °C) 1035 kg/m3
5% roztok je nepěnivý  

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev 215 001
25 l kanystr 215 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVALON®, NOVALON® T, NOVALON® 2000, NOVALON® 2000 D, NOVALON® 2000 T
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

INHIBITOR KOROZE 3000
INHIBITOR  KOROZE  3000  je  vysoce  účinný  přípravek  pro
inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi.

POUŽITÍ

INHIBITOR KOROZE 3000 je nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů a chromanů
emulzního typu. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny, a
slitin mědi. Výborně se osvědčuje pro utěsnění a konzervaci fosfátových nebo alkalicky černěných
povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků nebrání pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se
ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po
předchozích oplachových operacích.  Po provedené pasivaci  je možné zpasivovaný povrch znovu
opláchnout v demivodě, protože inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační
účinek zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových
plastů.  Kompatibilitu  vodou ředitelných barev je  účelné předem ověřit,  protože povrch kovů se
pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje vysokou protikorozní ochranou povrchu a je
funkční již při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je možné přidat jej do slabě kyselých až silně
alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch kovů v jediné, sdružené
operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného povrchu je třeba předem ověřit.
Nehodí se přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních tenzidů.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Aplikace bez oplachu:
5 ml přípravku přidáme do 1 litru DEMI vody, po aplikaci necháme zaschnout.
 
Aplikace s oplachem:

15 ml přípravku přidáme do 1 litru DEMI vody, po aplikaci opláchneme opět DEMI vodou.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 231 205
20 l kanystr 215 020

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 1®

K 1®  je  koncentrovaný  renovační  a  čisticí  prostředek  pro
technické  použití.  Je  nehořlavý,  netoxický  a  biologicky
rozložitelný.  Čistí  vápenné usazeniny,  rez,  řasy,  minerální
sediment a zoxidované povrchy.

POUŽITÍ
K 1® čistí většinu vodě odolných povrchů (dlažby, obklady, kovy, sanitárníkeramiku apod.).

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Ředí se vodou podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 10. Vysoké ředění se doporučuje zejména
pro nerez ocel!

VÝHODY

• univerzální v použití
• bezpečný

• ekologicky nezávadný

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou.
Na silné nánosy usazenin aplikujte dostatečné množství K 1®  a po několikaminutovém působení
změklý nános odstraňte mechanicky, eventuální zbytky dočistěte K 1®.

LIKVIDACE
Výrobek  se  čisticím procesem sám neutralizuje,  obvykle  není  nutná  úprava  pH  odpadní  vody.
Likvidujte přes kanalizační čistírnu.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 1095 kg/m3
pH (20 °C) 2
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 240 025
40 l kanystr 240 040
200 l sud 240 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 1® SAN
Čisticí  přípravek  pro  přímou  aplikaci  na  vodní  kámen,
vápenné  a  mýdlové  usazeniny,  rez.  Vhodný  pro  úklid
sanitárních  ploch  jako  jsou  umyvadla,  obklady,  sprchy,
vodovodní baterie. Šetrně čistí i citlivé materiály. Obsahuje
speciální  prvky chránící  povrch před ulpíváním nečistot  a
vodou, což usnadňuje následnou údržbu a prodlužuje interval
čištění.  Kyselý,  vodou  ředitelný,  nehořlavý,  neobsahuje
organické těkavé látky. Prostředek pro profesionální použití.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

K1® SAN lze dle způsobu aplikace a míry znečištění zředit vodou až 1:10

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste K1® SAN přímo na čištěnou plochu a nechte působit několik minut. Použitím kartáče nebo
utěrky z mikrovlákna výrazně zvýšíte účinnost. Povrch opláchněte dostatečným množstvím vody.
V případě silného znečištění postup opakujte.

VHODNÉ APLIKACE

K1® SAN je určen pro ruční aplikaci. Lze jej přímo aplikovat na znečištěnou plochu. Odstraňuje vodní
kámen, vápenné usazeniny, rez, zbytky mýdla. Použití jako vysoce účinná úklidová chemie.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady
hygieny práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. K1® SAN není nebezpečná látka, a
proto není třeba zvláštních opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.

SKLADOVATELNOST

Skladujte zavřené v originálních obalech na chladných místech. Chraňte před teplotami nad +40°C,
nenechte zmrznout.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na dřevo, mramor. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství ( 20°C ):       kapalina
Barva: čirá
Zápach: svěží
Hodnota pH: 3
Hustota (při 20oC): 1,05 g/cm3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml rozprašovač 240 250
25 l kanystr 240 252
40 l kanystr 240 254
200 l sud 240 255

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, , RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°, SPÁDOVÁ
PUMPIČKA, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, OTAVON® 3000, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 1® ULTRA
K  1®  ULTRA  je  koncentrovaný  čisticí  prostředek  pro
odstraňování  nánosů  malty,  betonu,  vodního  kamene,
zoxidovaných povlaků kovů apod. Je nehořlavý, netoxický a
biologicky rozložitelný.

POUŽITÍ
K 1® U LTRA čistí většinu vodě odolných povrchů (dlažby, obklady, kovy, sanitární keramiku apod.).

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 10

VÝHODY

• univerzální v použití • ekologicky nezávadný

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou.
Na silné nánosy usazenin aplikujte  dostatečné množství  K  1®  U LTRA a po několikaminutovém
působení změklý nános odstraňte mechanicky, eventuální zbytky dočistěte K 1® U LTRA.

LIKVIDACE

Výrobek  se  čisticím procesem sám neutralizuje,  obvykle  není  nutná  úprava  pH  odpadní  vody.
Likvidujte přes kanalizační čistírnu.

UPOZORNĚNÍ

Nedoporučuje se používat na nerez ocel, pozinkované materiály a barevné kovy. Použití vždy ověřte
lokální zkouškou na vybraném povrchu.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 1095 kg/m3
pH (20 °C) 2
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 245 025
40 l kanystr 245 040
200 l sud 245 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 1® ULTRA LV

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 245 028

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 1® ULTRA W

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

40 l kanystr 245 027

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 1® X

Koncentrovaný  odstraňovač  vápenatých  a  minerálních
usazenin  nepoškozující  hliníkové  slitiny  a  nerez.

POUŽITÍ
Velmi vhodný na voděodolné povrchy jako keramika, kovy, hliník, ocel, sklo. O dstraňuje vodní
kámen, rez, řasy, minerální sedimenty a zoxidované povrchy. P oužívá se na mytí a čištění podlah,
stěn na toaletách a umývárnách, čištění interiérů myček dopravní techniky, čištění bazénů,
profesionální úklid, na čerpacích stanicích.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou podle typu znečištění od 1:1 až po 1:10.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním, ponořením do roztoku. V zpěňovacím zařízení vytváří hustou pěnu. Po
několika minutách působení opláchnout čištěný povrch vodou. V případě silného znečištění postup
opakujte.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva červená
Zápach charakteristický, kyselý
Hodnota pH 2 neředěno
Relativní hustota (20 °C) 1,14 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 100% rozpustný
Samozápalnost nehořlavý
Obsah VOC 0 kg/kg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 240 310
25 l kanystr 240 325
40 l kanystr 240 340
200 l sud 240 350

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°, SPÁDOVÁ
PUMPIČKA, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, OTAVON® 3000, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 3®

K  3®  je  čisticí  a  renovační  přípravek  pro  odstraňování
vápenatých usazenin z výměníků tepla, horkovodních kotlů,
chladicích věží, kondenzačních jednotek, sterilizátorů apod.

POUŽITÍ
K 3® se používá všude tam, kde vodní kámen brání správné funkci zařízení – zejména u výměníků
tepla, topných spirál, trubek, trysek apod. Je bezpečný k plastickým hmotám, sklu a většině kovů –
zejména oceli, nerezové oceli, železu, mědi a hliníku.

VÝHODY

• snadná aplikace
• bezpečný k většině povrchů

• vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení  odpojte  a  vypusťte  veškerou  náplň,  vypláchněte  vodou.  Pro  čištění  výměníků  tepla  si
připravte dostatečné množství roztoku K 3® ve vodě – doporučený poměr ředění je 10–30 % (na 10 l
vody 1–3 kg K 3®). Roztok zahřejte na 45 °–55 °C a nechejte cirkulovat cca 10–15 min, průběžně
kontrolujte pH a udržujte jej  v intervalu 1,5–2,0 dalšími přídavky K 3®  (po dobu 1–2 hodin).  Po
vyčištění a odstranění vodního kamene celý systém vypláchněte přípravkem NOVALON® 2000 (ředění
1 : 5 s vodou) a následně čistou vodou tak, aby pH vytékajícího roztoku odpovídalo pH čisté vody.
Výměník můžete připojit zpět do obvodu nebo jej můžete nakonzervovat a odstavit.

UPOZORNĚNÍ

Odstranění vrstvy vodního kamene může odkrýt případná poškození čištěného povrchu (proreznutí) –
za takovýto stav neneseme žádnou odpovědnost. Vždy překontrolujte doporučení výrobce zařízení,
zda dovoluje tento způsob čištění.  K 3®  zásadně nemíchejte s jiným čisticím nebo desinfekčním
prostředkem!! K 3® je ve srovnání s jinými kyselými přípravky velmi šetrný ke kovovým povrchům, je
bezpečný  na  nerezu  a  pro  minimalizaci  korozivních  účinků  na  ostatních  kovech  doporučujeme
používat inhibitor koroze K 3® i, který může být součástí dodávky K 3®. Inhibitor koroze doporučujeme
přidávat do čisticího roztoku v koncentraci 0,5–1 % – tedy 0,5–1 kg inhibitoru na každých 100 kg
roztoku (cca 0,3–0,5 l na 100 l roztoku).

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) krystalická látka
Hodnota pH kyselá

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

30 kg kbelík 246 020
10 kg kbelík 246 010

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - KYSELÉ

K 3® i
K  3®  i  je  vynikající  inhibitor  koroze  určený  pro  snížení
korozivního  účinku  kyselých  čisticích  přípravků  na  kovy.
Jedná  se  o  nejmodernější  protikorozivní  ochranu  na  bázi
triazolů.

POUŽITÍ
K 3® i se používá všude tam, kde chceme eliminovat korozivní vliv kyselých čisticích přípravků. Má
velmi široké spektrum působení a významně snižuje korozivní účinky kyselých složek mycích
přípravků na všech kovových součástkách čištěných zařízení. Zásadní význam má zejména jeho
použití v systémech složených z kombinace více kovových materiálů (nerez, ocel, měď, mosaz apod.)

VÝHODY

• tekutý
• univerzální

• vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Do připraveného kyselého mycího roztoku dávkujte K 3® i v množství 0,3–0,5 l na každých 100 l
mycího roztoku.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Hustota (20 °C) 1900 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g plechovka 246 035
1 600 g kanystr 246 030

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

KLARON®

KLARON®  je  čisticí  a  konzervační  přípravek  pro  technické
použití.  Je  netoxický,  nehořlavý  a  výborně  biologicky
rozložitelný. Používá se na všechny voděodolné povrchy.

POUŽITÍ
KLARON® sepoužívávšudetam,kdepotřebujeteumýtanakonzervovatjedním postupem. Myje a
současně voskuje všechny voděodolné povrchy. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponorem a
neoplachuje se vodou, zanechává matný lesk.

VÝHODY

• snadná aplikace
• bezpečný k většině povrchů

• myje a voskuje zároveň

NÁVOD K POUŽITÍ
Mycí roztok připravte ředěním 20 – 40 ml KLARONU® na 10 l vody. Neoplachujte!

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Hodnota pH 8

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 249 025
40 l kanystr 249 040
200 l sud 249 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

KLARON® P
KLARON® P je zejména určen na čištění, ochranu a zlepšení
vzhledu  plastových  částí  v  automobilu.  Zanechává  matný
povrch bez odlesků, příjemně voní a nepodporuje ulpívání
prachu. Parfemace - borovice, jablko, vanilka, antitabák

POUŽITÍ
KLARON® P nachází uplatnění především při čištění palubních desek a dalších plastových částí
interiérů automobilů. Zároveň jej lze použít i pro zlepšení vzhledu vnějších plastů, povrchů z koženky
nebo kůže apod. Obsahuje silikon a má separační účinek.

VÝHODY

• oživuje zašlé plasty
• suchý matný povrch

• příjemně voní

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Na čištěný povrch nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm.
Poté povrch přeleštěte suchou utěrkou, která neuvolňuje vlákna (např. ). Před aplikací doporučujeme
zakrýt čelní sklo automobilu a tím jej ochránit před ulpěním aerosolu. KLARON® P je také možno
aplikovat nejprve na utěrku a tou čištěný povrch setřít. Minimalizuje se tak rozptýlení aerosolu v
prostoru. Před aplikací vyzkoušejte na skrytém místě, zda nedochází k případné nežádoucí reakci.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí > –30 °C
Tenze par (20 °C) výrobek včetně hnacího plynu - 350 kPa
Relativní hustota (20 °C) 720–730 kg/m3 – bez hnacího plynu
Obsah organických rozpouštědel 93 % – včetně hnacího plynu

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

vůně borovice 150 ml sprej 249 400
vůně jablko 150 ml sprej 249 401
vůně vanilka 150 ml sprej 249 402
vůně antitabák 150 ml sprej 249 403

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

KLIMAFRESH®

KLIMAFRESH®  je  hygienický sprej  pro čištění  klimatizací  a
větracích  okruhů  automobilů,  dopravních  prostředků  a
veřejných prostor s dezinfekční přísadou. Odstraňuje zápach,
je  účinný  proti  bakteriím,  houbám  a  některým  virům.
Zanechává příjemnou vůni. Objem postačí na vyčištění 50 m3
prostoru.

POUŽITÍ
KLIMAFRESH® je určený k čištění klimatizačních a větracích okruhů osobních automobilů, autobusů,
kamionů, vlaků, tramvají, letadel, karavanů, jachet apod. Spolehlivě čistí a osvěžuje vzduch ve
veřejných prostorách, kancelářích, školách, bankách, restauracích, fitcentrech i obytných budovách.
Objem spreje vyčistí až 50 m3 vzduchu. Je účinný proti bakteriím, houbám i některým virům. Snižuje
nebezpečí alergií a infekcí. Rychle eliminuje zápach z klimatizačních a větracích okruhů, ale také po
kouření či zvířatech. Po aplikaci zanechává příjemnou vůni.

VÝHODY

• s dezinfekční přísadou
• rychlá a jednoduchá aplikace

• odstraňuje zápach
• příjemně voní a osvěžuje

NÁVOD K POUŽITÍ

ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ A VĚTRACÍCH SYSTÉMŮ AUTOMOBILŮ
Vyčistěte interiér vozu. Otevřete všechny větrací průduchy na maximum. Posuňte přední sedadla i
opěradla co nejvíce vpřed. Důkladně protřepejte KLIMAFRESH® motor a spusťte klimatizaci s vnitřní
cirkulací vzduchu. Silně stlačte ventilek spreje tak, aby zacvakl do zarážky. KLIMAFRESH® postavte
tryskou vzhůru na podlahu nebo středový. Nastartujte tunel za přední sedadla. Automobil opusťte a
uzavřete. KLIMAFRESH® nechejte působit min. 15 minut. Před použitím automobilu otevřete všechny
dveře a důkladně jej vyvětrejte.

ČIŠTĚNÍ KANCELÁŘÍ, VĚTŠÍCH PROSTOR
V čištěném prostoru se nesmí zdržovat osoby ani zvířata, uzavřete všechna okna a dveře. Důkladně
protřepejte KLIMAFRESH®. Ventilek stlačujte lehce tak, aby nezaklapla jeho západka pro jednorázové
vyprázdnění.  KLIMAFRESH®  postačí  na  50 m3 procházejte  od nejvzdálenějšího  místa  směrem k
východu  a  ve  vzdálenosti  po  cca  3  m  stříkejte  souvislé  dávky.  Prostor  opusťte  a  uzavřete.
KLIMAFRESH®  nechejte působit  min. 15 minut.  Před zpřístupněním prostor důkladně vyvětrejte.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) aerosol
Bod vzplanutí (°C) < °C
Hořlavost I. třída nebezpečnosti
Tenze par (20 °C) 4 000 hPa
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) 26,2
dolní mez (% obj.) 2,0
Hustota (20 °C) 0,711 g/cm3
Obsah organických ředidel 99,5 %

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

150 ml sprej 200 660

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

KLIMASOL®

KLIMASOL®  je velmi účinný fungicidní a bakteriální pěnový
čistič, který se používá na čistění všech druhů klimatizací.
Dokonale je dezinfikuje a odstraňuje nepříjemný zápach.

POUŽITÍ
KLIMASOL® je unikátní čisticí pěna, která zajišťuje rychlé a efektivní vyčištění všech výparníkových
systémů nebo potrubí klimatizací. Díky speciálnímu složení výrobku může být klimatizace používána
již za krátkou dobu po vyčistění, přičemž zanechává čerstvou a příjemnou vůni.

VÝHODY

• unikátní čisticí pěna
• účinná desinfekce

• odstraňuje nežádoucí zápach
• čistí všechny druhy klimatizací

NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňte pylový nebo prachový filtr ze sání klimatizace. Nastavte ovládání ventilace na studený
vzduch a zapněte ventilátor na plný výkon. Dózu před použitím lehce protřepejte. Prodlouženým
aplikátorem stříkejte KLIMASOL® do sání klimatizace po dobu 5–10 sekund. Klimatizaci nechejte běžet
cca 5 min. Nastavte ovládání ventilace na vnitřní cirkulaci vzduchu, KLIMASOL® stříkejte do otvoru
sání  vnitřní  cirkulace vzduchu asi  5–10 sekund. Vnitřní  cirkulaci  nechejte běžet cca 1 min.  Pak
nastavte regulaci teploty na maximum a KLIMASOL® stříkejte do otvorů sání vzduchu vnitřní cirkulace
asi 5–10 sekund. Klimatizaci nechejte běžet asi 2 minuty, pak ji  vypněte. Potom stříkněte malé
množství  pěny  do  všech  vyústění  klimatizace  v  interiéru  vozu.  Nastavte  ovládání  ventilace  na
studený vzduch a zapněte ventilátor na plný výkon. Vypněte ho až po úplném vysušení pěny z
topných kanálů. KLIMASOL®  je rovněž vhodný pro čištění klimatizačních jednotek v průmyslu i v
domácnostech.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Bod vzplanutí –63 °C
Skupenství (20 °C) aerosol
Tenze par (20 °C) 624,87 mm Hg
Samozápalnost nejnižší hodnota je 278 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 650

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

KLIMASOL ® L
KLIMASOL® L je velmi účinný fungicidní a bakteriální čistič,
který se používá na čistění všech druhů klimatizací. Dokonale
je dezinfikuje a odstraňuje nepříjemný zápach.

POUŽITÍ
KLIMASOL® L je unikátní čistič, který zajišťuje rychlé a efektivní vyčištění všech výparníkových
systémů nebo potrubí klimatizací.
Po vyčištění zanechává čerstvou a příjemnou vůni. 

VÝHODY

• Účinná desinfekce
• Odstraňuje nežádoucí zápach

• Čistí všechny druhy klimatizací

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 232 610

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40,
Kohouty  jsou  určeny  pro  jednoduché  postupné  stáčení
produktů dodávaných v plastových kanystrech o objemech
25 l  (kohout  25)  a  40  l  (kohout  40)  nebo v  plechovém
kanystru 30 l (kohout 30). Kohout 25 a kohout 40 je shodný.
Jednoduše se našroubují místo uzávěru.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

kohout 30, 1 ks 209 942
kohout 25, 40, 1 ks 209 940

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

NEREZIT® G9
Čisticí  a  současně lešticí  prostředek na veškeré nerezové
povrchy,  chrom,  hliník  a  jeho  slitiny.  Nerezit®  G9  je
certifikovaný  i  pro  použití  v  čistém  prostředí
potravinářského,  kosmetického  či  farmaceutického
průmyslu. Certifikace NSF H1 č. 157932. Sprej plněn CO2.

 

POUŽITÍ

Nerezit® G9 povrch vyčistí, neutralizuje, dodá lesk a zanechá ochrannou vrstvu. Vyčištěný povrch je
tak následně chráněn před působením agresivních vnějších látek. Ochranná vrstva vizuálně
sjednocuje povrch, usnadňuje jeho údržbu, eliminuje otisky prstů a pomáhá chránit před poškozením
povrchu silnými detergenty s alkalickým pH, žíravými roztoky, dezinfekčními přípravky. Nerezit® G9
neobsahuje agresivní či korozivní látky, neobsahuje silikon.
Lze jej s výhodou aplikovat na povrchy jak surové, tak leštěné, broušené, kroužkované, patinované.
Použitelný i pro hliník a jeho slitiny, chromové povrchy.

VÝHODY

• Čištění a leštění v jedné operaci
• Dlouhodobý efekt

• Ochrana povrchu
• Bez obsahu silikonu

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej před použitím krátce protřepejte pohybem nahoru a dolů. Stříkejte na plochu v přiměřeném
množství  ze vzdálenosti  15–20 cm. Povrch setřete měkkým hadrem bez chloupků. Pro dosažení
vysokého lesku opět použijte čistou měkkou látku. Nerezit® G9 současně udržuje a maže těsnění z
elastomerů.  Těsnění  postříkejte a neotírejte.  Sprej  pracuje v libovolné poloze.  Nádoba obsahuje
stlačený CO2 .

VHODNÉ APLIKACE

Nerezové  povrchy  jako  jsou  stavební  instalace,  výtahy,  kuchyně,  výroba  potravin,  vína,  piva,
farmaceutické instalace.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled aerosol
Barva bezbarvý
Složení základního oleje minerální olej
Zápach mírný
Hustota (20°C) 770 kg/m3

Viskozita (40°C) <7mm2/s
Rozpustnost ve vodě nerozpustný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

650 ml sprej 203 342

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN, NEREZIT® UTĚRKA, NOVALON® 9000, K 1® SAN ULTRA, SOLTECH® G9,
MEGATUK® G9 SPREJ
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1®

NO 1®  je  organický  odmašťovací  a  čisticí  prostředek  pro
technické  použití.  Je  netoxický,  velmi  účinný,  dobře  se
odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu povrchů
od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

POUŽITÍ
NO 1® se používá k technickému čistění a odmašťování v průmyslových podnicích, autoopravnách a
při všeobecné údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot. Vedle
tuků odstraňuje i silikon, dehet, některá lepidla a tmely.

VÝHODY

• výtečně čistí
• dobře se odpařuje

• zanechává suchý povrch

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, je vhodný i jako náplň mycího stolu. Použití štětce,
kartáče nebo tlaku výrazně zvyšuje účinnost.

LIKVIDACE

Zbytky NO 1® lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek.
Lázně lze regenerovat destilací.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 755 kg/m3
Bod vzplanutí > 55 °C
Teplota varu 175–228 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10) pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 60 min
Dielektrická pevnost 74.000 V

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 220 025
40 l kanystr 220 040
200 l sud 220 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, , ZVLHČOVACÍ NÁDOBA červená, NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ
RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

NO 1® G9
Bezezbytkový  odmašťovací  přípravek  pro  přímou  aplikaci.
Neobsahuje  aromatické  benzeny,  chlór  a  jiné  nebezpečné
látky.  Vhodný  pro  odmašťování  ve  všech  oblastech
potravinářského, zemědělského, zdravotnického a textilního
průmyslu vyžadující vysokou čistotu povrchu a bezpečnost –
atest NSF K1 č. 154908.

POUŽITÍ

NO 1® G9 výtečně rozpouští minerální nebo syntetická maziva a oleje. Odstraňuje organickou nebo
anorganickou špínu, prach, zbytky po obrábění kovů. Je použitelný pro všechny typy kovů, většinu
plastů, gum a elastomerů. Nezpůsobuje korozi kovů. Upravená rychlost odparu (15 minut při 20°C)
podporuje účinnost čištění a snižuje spotřebu.

VÝHODY

• Silný odmašťovač
• Bez zápachu

• Atest NSF K1
• Rychlost odparu

NÁVOD K POUŽITÍ

NO 1 ® G9 používejte za studena a aplikujte přímo na znečištěný povrch, nechte působit a na závěr
povrch setřete. Použití štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje účinnost. Je vhodný i jako náplň mycího
stolu.   

VHODNÉ APLIKACE

Rychlé a silné rozpouštědlo většiny olejů, tuků a vazelín. Vhodný pro odmaštění strojního zařízení
v potravinářském průmyslu, pro aplikace, kde může dojít k přímému kontaktu s potravinami a kde 
se nahrazují aromatické uhlovodíky, benzíny, ředidla a další nebezpečné látky. Vhodný pro odmaštění
mechanických částí.  Čištění ložisek, čepů, filtrů. Průmyslová údržba. Čištění vstřikovacích forem.
Čištění a příprava před kompletací. Příprava povrchu před lakováním. Čištění elektro rozvodných
skříní.
Způsob aplikace:
Ruční (kartáč, štětec, hadr)
Ponoření v lázni – namáčení, mycí stůl
Proplachování
Mechanickým rozprašovačem

SKLADOVATELNOST

Skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20°C) 745 kg/m3

Zápach bez zápachu
Teplota samovznícení > 230°C
Bod vzplanutí 30°C
Průrazné napětí (NF EN 60156) 60.000 V
Rychlost odparu  15 minut
KB index 45
VOC 100 %
Povrchové napění (20°C) 24,7 dyn/cm 

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 220 310
25 l kanystr 220 325
40 l kanystr 220 340
200 l sud 220 350

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® EX
NO 1® EX je organický odmašťovací a čisticí prostředek pro
technické použití. Je netoxický, velmi účinný, velmi rychle se
odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu povrchů
od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

POUŽITÍ
NO 1® EX se používá k technickému čištění a odmašťování v průmyslových podnicích, autoopravnách
a při všeobecné údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot. Vedle
tuků odstraňuje i silikon, dehet, některá lepidla a tmely.

VÝHODY

• dobře čistí
• velmi rychle se odpařuje

• zanechává suchý povrch

NÁVOD K POUŽITÍ
Díly můžete odmašťovat ponorem, nanášením štětcem, utěrkou apod. Použití štětce, kartáče výrazně
zvyšuje účinnost čištění. Při práci dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku.

LIKVIDACE
Zbytky NO 1® EX lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických
látek. L ázně lze regenerovat destilací.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 670 kg/m3
Bod vzplanutí pod 0 °C
Teplota varu 550 kPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10) extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 1 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 221 010
30 l kanystr 221 030
200 l sud 221 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® EX PLUS

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 220 045
30 l kanystr 220 043

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® J
NO 1®  J  je čisticí  a odmašťovací prostředek pro technické
použití.  Je  netoxický,  velmi  účinný  a  dobře  se  odpařuje.
Přestože se velmi rychle odpařuje, je zařazen pouze JAKO
HOŘLAVÝ – R10. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a
ostatní toxická odmašťovadla.

POUŽITÍ
NO 1® J se používá k technickému čištění a odmašťování. Čistí většinu povrchů od olejů, vazelín,
zbytků lepidel a ostatních nečistot. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických
hmot.

VÝHODY

• výborně čistí
• dobře se odpařuje

• zanechává suchý povrch
• je pouze hořlavý – R10

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, je vhodný i jako náplň mycího stolu. Použití štětce,
kartáče nebo tlaku výrazně zvyšuje účinnost. Je vhodný i pro ruční mytí.

LIKVIDACE

Zbytky lze nechat spálit ve spalovně průmyslového odpadu. Lázně lze regenerovat destilací.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (při 20 °C) kapalina
Bod vzplanutí > 25 °C
Teplota varu 130–162 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10) rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 10 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 221 510
30 l kanystr 221 530
200 l sud 221 550
200 l sud s bočním plněním 221 551

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® J ULTRA

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

30 l kanystr 221 536

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® R
Technická odmašťovací  a  čistící  kapalina bez obsahu VOC
(organických těkavých látek). 100% biologicky odbouratelná,
nehořlavá. Nahrazuje organická ředidla, benzíny.

POUŽITÍ
Používá se k technickému čištění a odmašťování v průmyslových a dílenských podmínkách.
Odstraňuje minerální i syntetická maziva, oleje, bitumen, dehet, paliva. Použití za tepla – až do 60°C
(nepřímé zahřátí) zvyšuje účinnost a rychlost odparu. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani
většinu plastických hmot.

NÁVOD K POUŽITÍ

Používá se čistý za studena nebo ohřátý až na 60 °C postřikem, natíráním nebo ponořením, vhodný i
jako náplň mycího stolu. Nízká hustota zabraňuje „plavat“ špíně na hladině.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství:  účinný  bezezbytkový  odmašťovač  bez  zápachu  Automobilový  průmysl:  čištění  a
odmaštění motorů, převodovek Ostatní:  čištění,  odmaštění s důrazem na bezpečnost pracovního
prostředí

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva modrá
Zápach extrémně slabý
Bod varu 251 °C
Bod vzplanutí 107 °C
Relativní hustota 0,800 g/cm3 při 25 °C
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Rozpustnost v tucích nerozpustný
Samozápalnost > 230 °C
Obsah VOC 0 kg/kg
Povrchové napětí 29,5 mN/m
Kategorie odparu (dle PN 18/10) velmi pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) > 120 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 222 710
30 l kanystr 222 730
200 l sud 222 750

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® SOL
NO 1® SOL je organický odmašťovací a čisticí prostředek pro
průmyslové  použití.  Je  netoxický,  velmi  účinný,  rychle  se
odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu povrchů
od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

POUŽITÍ
NO 1® SOL se používá k technickému čištění a odmašťování v průmyslových podnicích,
autoopravnách a při všeobecné údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu
plastických hmot. Vedle tuků odstraňuje i silikon, dehet, některá lepidla a tmely. Vhodný propřípravu
povrchu před lepením a lakováním.

VÝHODY

• velmi dobře čistí a odmašťuje
• rychle se odpařuje

• zanechává suchý povrch
• pro přípravu povrchu před lepením a lakování

NÁVOD K POUŽITÍ
Díly můžete odmašťovat ponorem, nanášením štětcem, utěrkou apod. Použití štětce nebo kartáče
výrazně zvyšuje účinnost čištění. Při práci dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku.

LIKVIDACE
Zbytky NO 1® SOL lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických
látek. Lázně lze regenerovat destilací.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 690 kg/m3
Bod vzplanutí pod 0 °C
Teplota varu 550 kPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10) extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 1 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 221 310
30 l kanystr 221 330
200 l sud 221 340

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® STRONG
Bezezbytkový  silný  odmašťovač  a  ředidlo  za  studena  bez
agresivního zápachu s rychlým odparem. Nahrazuje trichlor,
perchlor, aceton, technický benzín.

POUŽITÍ
Průmyslové čištění a odmašťování. Rozpouští čisté nebo emulzní oleje včetně silikonových,
konzervační oleje. Použitelný k čistícím operacím na elektrických zařízeních, k čištění tiskařských
barev a gelů v sítotisku, k ředění organických hmot, rozpouští lepidla, čistí brzdová obložení. Vhodný
k přípravě povrchu před barvením, lepením. Nízká hustota zabraňuje „plavat špíně“ na povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Používá se čistý, za studena, ponorem, oplachováním, štětcem, hadrem, nízkotlakým stříkáním.
Povrch může být následně očištěn vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač olejů, maziv a vosků s rychlým odparem Elektrotechnický
průmysl: odmašťování a čištění elektrických zařízení, nepoškozuje izolační laky Plastikářský průmysl:
čištění a odmaštění forem od konzervačních vosků a olejů Tiskárny: čištění barev a gelů v sítotisku,
rychlé čištění válců, vodících pásů, odstraňuje obtiskové barvy Ostatní: příprava povrchu před další
aplikací

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva transparentní
Zápach nevýrazný
KB index 90
Bod vzplanutí > 43 °C
Hustota 0,88 g/cm3 při 20 °C
Rozpustnost ve vodě minimální
Rychlost odparu 6–7 minut
Samozápalnost > 230 °C
Obsah VOC 0,89 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10) rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 15 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 222 660
30 l kanystr 222 680
200 l sud 222 690

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 1® ULTRA

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 220 026
40 l kanystr 220 041

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 3®

Technická čisticí kapalina – ředidlo a rozpouštědlo na barvy,
laky,  polymery,  pryskyřice  a  lepidla.  Lze  jej  použít  jako
přímou náhradu za aceton, xylen, isoprophylalkohol a MEK.

 

POUŽITÍ
NO 3® je kapalina velmi účinná na vodou ředitelné systémy, především akrylátové a polyuretanové
barvy, PVA, alkylové celulózy, celulózové acetáty a nitrocelulózy. Velmi dobře lze odstraňovat
nečistoty od barev, inkoustů, pryskyřic a zbytků nevytvrzených lepidel. V mnoha aplikacích nahrazuje
aceton, toluen a podobná agresivní ředidla.

VÝHODY

• Optimální rychlost odparu
• Nevýrazný zápach

• Rychlý účinek
• Snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se za studena stříkáním, natíráním, ponorem, vymýváním, vyplachováním. Nánosy barev
či silnější vrstvy nečistot čistíme nanesením přípravku, který necháme chvíli působit (2–30 minut)
a následně čistíme za současného mechanického působení pomocí štětce, kartáče nebo utěrky.
Rychlost očištění/rozpuštění je závislá na stupni vytvrzení, tloušťce nánosu a charakteru znečištění.
Očištěný povrch může být následně opláchnut studenou nebo teplou vodou pod nízkým i vysokým
tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

OBLAST POUŽITÍ

Lakovny: čištění a vyplachování systémů, stříkacích pistolí  a hlav znečištěných od barev, laků a
lepidel, čištění stříkacích kabin, míchacích zařízení Tiskárny: vyplachování zásobníků Strojírenství:
bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem Ostatní: čištění štětců, válečků, nářadí, aplikátorů a
náčiní od barev

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva transparentní
Zápach charakteristický, nevýrazný
Rychlost odpaření 9 minut
Bod vzplanutí 31 °C
Hustota (25 °C) 0,919 g/cm3
Rozpustnost ve vodě neomezeně rozpustný
Samozápalnost 287 °C
Obsah VOC 0,99 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10) velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 5 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 221 605
10 l kanystr 221 610
30 l kanystr 221 630
200 l sud 221 650

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, OTAVON® 3000, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 3® ULTRA
Průmyslový  čistič  a  rozpouštědlo  barev,  laků,  pryskyřic  a
lepidel.  Nahrazuje  Isoprophylalkohol,  aceton,  xylen.
Optimální  rychlost  odparu  usnadňuje  aplikaci  a  snižuje
spotřebu.

POUŽITÍ
NO 3® ULTRA rozpouští vodou ředitelné, akrylátové, acetonové a polyuretanové barvy. Inkousty,
pryskyřice a nevytvrzená lepidla. Vyznačuje se vysokou mírou účinnosti na širokou škálu aplikací.
Svým složením nahrazuje agresivní řozpouštědla jako je aceton, toluen.

NÁVOD K POUŽITÍ

NO 3® ULTRA je prostředek pro přímou aplikaci. Nanáší se za studena ponorem, stříkáním, natíráním,
vyplachováním.  Přípravek  po  aplikaci  nechte  několik  minut  působit  (až  30  minut)  a  následně
uvolněnou  nečistotu  mechanicky  odstraňte.  Rychlost  očištění/rozpuštění  je  závislá  na  stupni
vytvrzení,  tloušťce  nánosu  a  charakteru  znečištění.  V  případě  silných  nánosů  postup  opakujte.
Očištěný povrch může být následně opláchnut studenou nebo teplou vodou pod nízkým i vysokým
tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva transparentní
Zápach nevýrazný
Bod vzplanutí 31 °C
Hustota (25 °C) 0,919 g/cm3
Rozpustnost ve vodě rozpustný
Samozápalnost 287 °C
Obsah VOC 0,99 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10) rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) 5 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

30 l kanystr 221 631

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NO 4®

Bezezbytková  čistící  kapalina  –  ředidlo  speciálně  pro
strojírenský  a  tiskařský  průmysl.

POUŽITÍ
Velmi dobře odstraňuje lepidla, barvy, pryskyřice, inkoust, polyuretan, produkty na bázi polyesterů –
inkousty, barvy, laky. Kapalina se používá čistá za studena namáčením, ponorem, vymýváním,
vyplachováním. Povlaky – nátěry o tloušťce cca 5–50 μm očistí a rozpustí za cca 1–5 minut. Očištěný
povrch může být následně opláchnut studenou vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k
odstranění případných zbytků.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ponorem, nízkotlakým stříkáním, tampónem, cirkulací. Po několika minutách působení lze opláchnout
vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

OBLAST POUŽITÍ

Lakovny: čištění a vyplachování systémů, stříkacích pistolí  a hlav znečištěných od barev, laků a
lepidel, čištění stříkacích kabin, míchacích zařízení Tiskárny: sítotisk  rychlé odstranění barev a laků,
ofset – vyplachování zásobníků inkoustu Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem
Ostatní:  čištění  štětců,  válečků,  nářadí,  aplikátorů  a  náčiní  od  barev  a  pryskyřic,  odstranění
samolepek

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva transparentní
Zápach charakteristický
Rychlost odpaření 17 minut
KB index 160
Bod vzplanutí > 38 °C
Hustota 0,880 g/cm3 při 25 °C
Rozpustnost ve vodě mírně rozpustný
Samozápalnost > 230 °C
Obsah VOC 0,89 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10) rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 15 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 222 005
10 l kanystr 222 010
30 l kanystr 222 030

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NOVABIO®

NOVABIO®  je  unikátní  biologická  kapalina  z  obnovitelných
zdrojů. Jedná se o ředidlo, odmašťovač a odstraňovač barev,
lepidel  a  extrémních  nečistot  za  studena.  Je  nehořlavý,
netoxický, bez jakýchkoliv vlivů na zdraví člověka a životní
prostředí. Velmi dobře nahrazuje aceton a toluen.

 

POUŽITÍ
NOVABIO® lze použít na všechny druhy materiálů (kovy, sklo, dřevo, stavební materiál, plasty…). Jako
čisticí kapalina dokonale odstraňuje nečistoty, mastnoty, oleje a vazelíny, celou řadu barev a laků,
nevytvrzených lepidel tmelů a pryskyřic. Velmi dobře nahrazuje aceton a toluen při čištění v
provozech, kde se pracuje s pryskyřicemi a barvami. Je vhodný i pro odmašťování stavebních
povrchů, betonů apod. před dalšími aplikacemi. Rychlost odstranění nečistot je závislá na stupni
polymerizace/vytvrzení. Díky velmi pomalému odparu účinkuje i tam, kde je celá řada ředidel
neúčinná díky silné vrstvě barvy, pryskyřice či tmelu. Tato vlastnost také výrazně zvyšuje efektivnost
použití a snižuje spotřebu oproti klasickým uhlovodíkovým ředidlům s rychlým odparem. Lze jej
zahřát až na 60 °C, čímž se výrazně zvyšuje účinnost. Po aplikaci je možné provést oplach s
odstraněním zbytků nečistot.

VÝHODY

• 100% biologicky odbouratelný (OECD 301B)
• nehořlavý, netoxický, bez výrazného zápachu
• respektuje bezpečnost práce a životní prostředí

• silné rozpouštědlo – KB Index 300!
• ekonomický
• zvyšuje bezpečnost práce a snižuje pracovní
rizika

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVABIO® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Nánosy barev či silnější vrstvy nečistot
čistíme  nanesením přípravku,  který  necháme chvíli  působit  a  následně  čistíme  za  současného
mechanického působení pomocí štětce, kartáče nebo utěrky. NOVABIO® má velmi pomalý odpar,
proto je vhodné, pokud chceme povrch čistý a suchý, provést oplach vodou, přípravkem NOVAGLAS®

nebo slabým roztokem NOVALONU®.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Hustota 970 kg/m3
Teplota varu 189 °C
Bod vzplanutí 95 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 246 405
10 l kanystr 246 410
25 l kanystr 246 425
40 l kanystr 246 440

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

NOVABIO® E
NOVABIO® E je unikátní biologická koncentrovaná kapalina,
která  se  vyrábí  z  obnovitelných  zdrojů.  Je  bez  VOC,
nehořlavá,  netoxická  a  bez  jakýchkoliv  vlivů  na  zdraví
člověka a životní prostředí. Jedná se o látku k přípravě čisticí
a odmašťovací emulze, která odstraňuje nečistoty, mastnoty,
oleje a vazelíny, znečištění od ropných produktů apod.

 

POUŽITÍ
NOVABIO® E lze použít na všechny vodě odolné druhy materiálů (kovy, sklo, stavební materiál, beton,
plasty apod.). Jedná se o silné rozpouštědlo na většinu olejů, vazelín, tuků, ale také bitumen, živice,
inkoust, surovou ropu, paliva, minerální maziva, dehet, zbytky lepidel apod. Účinnost emulze lze
zvýšit zahřátím až na 80°C a mechanickým působením. Výborně funguje v čisticích a mycích strojích,
ve kterých vůbec nepění. Emulzní částice si zachovávají vysokou účinnost i při vysokém naředění
vodou. Velmi dobře čistí podlahy, silniční povrchy a betonové plochy od ropných produktů, olejů
apod. Vhodná i do mycích stolů. Koncentraci emulze je nutné vyzkoušet v provozních podmínkách. V
praxi velmi dobře funguje koncentrace od 3 % do 25 % podle stupně znečištění. 

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
V praxi velmi dobře funguje koncentrace od 3 % do 25 % podle stupně znečištění.

VÝHODY

• 100% biologicky odbouratelný (OECD 301B/302)
• nepění
• antikorozivní
• silné rozpouštědlo

• velice ekonomický (emulze 3/5/10/12/15...%)
• bez zápachu
• KB Index (schopnost rozpouštět) 158
• bez výstražných symbolů

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVABIO® E se aplikuje stříkáním, natíráním, namáčením, ponorem. Možno využít tlakového zařízení
– nepění.  Zahřátím na teploty až okolo 80 °C se výrazně zvyšuje účinnost a zrychluje rychlost
osychání. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani většinu plastických hmot.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) Bílá emulze
Hořlavost Nehořlavý
Výstražné symboly Nejsou
Výstražné symboly Nejsou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 246 505
10 l kanystr 246 523
25 l kanystr 246 525
40 l sud 246 540

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

NOVABIO® ULTRA

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 246 426

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

NOVAGLAS®

NOVAGLAS®  je  čisticí  a  odmašťovací  prostředek  pro  sklo,
optiku,  LCD  displeje  a  obrazovky,  tvrdé  plasty  apod.  Je
netoxický,  nehořlavý  a  biologicky  rozložitelný.  Odstraňuje
nečistoty,  mastnoty,  oleje  a  tuky,  částečně  i  inkoust  a
nevytvrzené barvy.  Nevytváří  elektrostatický  náboj.  Nemá
žádné výstražné symboly ani R-věty. Obsah VOC je pouze
0,09 kg na 1 kg látky.

 

POUŽITÍ
NOVAGLAS® se používá na všechny typy povrchů, včetně plastů a eleastomerů, především pak
tvrdých plastů, skla, LCD displejů apod. Velmi dobře se uplatňuje na průmyslové čištění a
odmašťování mírně znečištěných a mastných povrchů dílů před dalšími aplikacemi. Svým složením
eliminací tvorby elektrostatického náboje a rychlým odparem je vhodný na čištění a odmašťování
skel, oken, průzorů, povrchů elektronických přístrojů (kopírky, faxy), obrazovek a LCD monitorů.
Elektronické přístroje, LCD monitory a obrazovky je nutno před čištěním vypnout. Díky testování na
optickou čistotu je velmi dobře použitelný na optické přístroje, čočky apod. Nezanechává žádné
šmouhy. Je naprosto bezpečnou látkou výrazně zlepšující pracovní podmínky a dopady na životní
prostředí, včetně snižování emisí VOC.

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVAGLAS® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Povrchy elektronických přístrojů, LCD
monitorů a obrazovek, okna a průzory je vhodné čistit  pomocí utěrek. U povrchů, kde je riziko
zatečení přípravku do štěrbin, nanášíme přípravek na utěrku, kterou pak vlastní povrch čistíme. Při
čistění a umývání povrchů dílů a součástek je vhodné použití štětce či kartáče.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, chraňte oči a
pokožku.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva neuvedeno
Zápach neuvedeno
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

0,2 l rozprašovač 258 000
0,9 l láhev 258 002
10 l kanystr 258 010
25 l kanystr 258 025
40 l kanystr 258 040
200 l sud 258 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ

NOVAGLAS® ULTRA
NOVAGLAS®  ULTRA je profesionální čistič pro sklo, optiku,
LCD displeje a obrazovky, tvrdé plasty apod. Je nehořlavý a
biologicky rozložitelný. Odstraňuje nečistoty, mastnoty, oleje
a tuky, částečně i inkoust a nevytvrzené barvy.

POUŽITÍ
NOVAGLAS® ULTRA lze aplikovat na rozdílné povrchy, včetně plastů a eleastomerů, především pak
tvrdých plastů, skla, LCD displejů apod. Velmi dobře se uplatňuje na průmyslové čištění a
odmašťování mírně znečištěných povrchů. Svým složením eliminací tvorby elektrostatického náboje a
rychlým odparem je vhodný na čištění a odmašťování skel, oken, průzorů, povrchů elektronických
přístrojů (kopírky, faxy), obrazovek a LCD monitorů. Elektronické přístroje, LCD monitory a obrazovky
je nutno před čištěním vypnout. Díky testování na optickou čistotu je velmi dobře použitelný na
optické přístroje, čočky apod. Nezanechává žádné šmouhy. Svým složením výrazně přispívá ke
zlepšení pracovních podmínek a dopadům na životní prostředí, včetně snižování emisí VOC. 

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVAGLAS® ULTRA se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Povrchy elektronických přístrojů,
LCD monitorů a  obrazovek,  okna a průzory je  vhodné čistit  pomocí  utěrek.  U povrchů,  kde je
riziko zatečení přípravku do štěrbin, nanášíme přípravek na utěrku, kterou pak vlastní povrch čistíme.
Při čistění a umývání povrchů dílů a součástek je vhodné použití štětce či kartáče. 

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, chraňte oči a
pokožku. 

TECHNICKÁ DATA
 
Skupenství  kapalina
Barva  čirá
Bod vzplanutí   > 460 °C
Hořlavost  není hořlavinou 

 

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 258 026

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON®

Koncentrovaný,  netoxický,  nehořlavý  a  biologicky
rozložitelný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické
použití.  Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní
toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ
Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny voděodolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou
krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s
nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při
použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě.
Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně‑technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 díl NOVALONU® díl vody
motory, autodíly, obráběcí stroje 1 2
silně znečištěné podlahy, stroje 1 5
frekvenční mytí strojů a provozů 1 10
vysokotlaké a běžné čištění 1 40-100

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne
vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně
zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C. Použití výrobku NOVALON® v praxi je velmi
univerzální a úsporné.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: mytí dílenských strojů, frézek, soustruhů, výborně odstraňuje staré řezné emulze a
zaschlé oleje, odmaštění plechů před svářením
Potravinářské provozy:  (NSF certifikát není dostupný): udírny, grily, podlahy, nástroje, výrobní
linky, chladící boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny – obklady
Automobilový průmysl: litá kola, karoserie (nečistoty a hmyz), autoplachty, motory, součástky,
podlahy a stěny – obklady, gumové rohože, odmaštění před lakováním
Stavební průmysl: stroje, fasády
Dřevařský průmysl: odstraňování pryskyřice (např. z pilových kotoučů), stroje, součástky Ostatní:
podlahy, odmašťovací lázně, čištění strojů, sekačky (naschlá tráva)

LIKVIDACE

Po neutralizaci a oddělení ropných látek lze likvidovat přes kanalizační čistírnu odpadních vod v
souladu  s  kanalizačním  řádem  příslušného  místa.  Nebezpečný  odpad  likvidovat  dle  zákona  o
odpadech č.185/2001 S b. a dle bezpečnostního listu.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva nažloutlá až bezbarvá
Zápach po surovinách
Hodnota pH (20 °C) 11–13
Teplota varu okolo 100 °C
Hořlavost není hořlavina
Hustota (20 °C) 1075 kg/m3
Rozpustnost (při °C ) ve vodě rozpustný

Stupeň odmaštění na méně než 200 mg mastnot/1 m2 – tj. na
„kyslíkovou čistotu“

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 210 025
40 l kanystr 210 040
200 l sud 210 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
INHIBITOR KOROZE, KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, , RUČNÍ
ROZPRAŠOVAČ 360°, SPÁDOVÁ PUMPIČKA, NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® ULTRA
Vysoce  koncentrovaný,  netoxický,  nehořlavý  a  biologicky
rozložitelný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické
použití  se  zvýšenou  účinností.  Nahrazuje  chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.
Díky  zvýšené  koncentraci  účinných  látek  a  obsahu
polyelektrolytů  dosahuje  výrobek  mimořádné  účinnosti  v
oblasti odmašťování a čištění i  při vysokém ředění.

POUŽITÍ
Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny vodě odolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou
krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s
nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při
použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě.
Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.     

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 

 
motory,
autodíly
obráběcí
stroje,

silně
znečištěné
podlahy,
stroje

frekvenční
mytí 
strojů a
provozů

vysokotlaké
a běžné
čištění

díl
NOVALONU
® ULTRA

1 1 1 1

díl vody 4 10 30 50 - 200
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 4 až 1 : 200 s vodou.Nanáší se stříkáním, natíráním nebo
ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku
zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách
pod 10°C. Použití výrobku NOVALON® ULTRA v praxi je velmi univerzální a úsporné.

TECHNICKÁ DATA
Skupenství ( 20°C ):      kapalina
Barva:                           nažloutlá až bezbarvá
Zápach:                        po surovinách
Hodnota pH:                 11-13 (20°C)
Teplota varu:                okolo 100°C
Hořlavost:                     není hořlavina
Hustota ( při 20°C ):      1075 kg/m3
Rozpustnost ( při °C ):   ve vodě rozpustný
Stupeň odmaštění:       na méně než 200mg mastnot/1m2 – tj. na „kyslíkovou čistotu“
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

kanystr 10L 210 011
kanystr 25L 210 045
kanystr 40L 210 046
sud 200L 210 047

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 101
Vodou ředitelný, nehořlavý odmašťovací a čisticí prostředek
pro  technické  použití.  Nahrazuje  chlorované  uhlovodíky,
benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ
Vhodný pro čištění znečištěných strojů, součástek a všech vodě odolných povrchů. Aktivní látky
oddělují nečistoty od povrchu a vytvářejí s ní emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Při použití
v tlakovém zařízení vytváří hustou pěnu, kterou lze aplikovat i na vertikální plochy. Při použití na skle,
hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě.
Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 

 
motory,
autodíly
obráběcí
stroje,

silně
znečištěné
podlahy,
stroje

frekvenční
mytí 
strojů a
provozů

vysokotlaké
a běžné
čištění

díl
NOVALONU
®101

1 1 1 1

díl vody 1 3 6 15 - 50

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 50 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou.
Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje
účinnost.  Nepoužívejte při  teplotách pod 10°C.  Použití  výrobku NOVALON®  101 v praxi  je  velmi
univerzální a úsporné.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství:
mytí obráběcích strojů výborně odstraňuje staré řezné emulze a zaschlé oleje, odmaštění plechů před
svářením

TECHNICKÁ DATA
Skupenství ( 20°C ):      kapalina
Barva:                           nažloutlá až bezbarvá
Zápach:                        po surovinách
Hodnota pH:                 10-13 (20°C)
Teplota varu:                okolo 100°C
Hořlavost:                     není hořlavina
Hustota ( při 20°C ):      1060 kg/m3
Rozpustnost ( při °C ):   ve vodě rozpustný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 216 025
40 l kanystr 216 040
200 l sud 216 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 105
Koncentrovaný  odmašťovací  a  čisticí  prostředek  pro
technické  použití.  Je  biologicky  rozložitelný,  netoxický  a
nehořlavý.  Nahrazuje  chlorované  uhlovodíky,  benzín  a
ostatní  toxická  a  hořlavá  odmašťovadla.

POUŽITÍ
Je používán k čištění zašpiněných strojů, součástek a všech vodě odolných povrchů. Při aplikaci
v tlakovém zařízení vytváří hustou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi
nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou.
Dodává se jako koncentrát. Pro aplikaci na sklo, hliník a lakované plochy vždy nejprve vyzkoušet
reakci na neexponovaném místě. Dle typu a síly znečištění se ředí vodou v poměru od 1:1 do 1:30.
Ředění a aplikaci vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředění A B C D
Díly
NOVALONU
105

1 1 1 1

Díly vody 1 2 5 15
-
30

A – motory, obráběcí stroje, autodíly     B – frekvenční mytí strojů a provozů
C – silně znečištěné podlahy, stroje       D – čistění vysokým tlakem, všeobecné čistění

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 30 s vodou. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo
ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku
zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách
pod 10°C. 

TECHNICKÁ DATA
Skupenství ( 20°C ):                  kapalina
Barva:                                      nažloutlá až bezbarvá
Zápach:                                   po surovinách
Hodnota pH:                            10-12 (20°C)
Teplota tání:                            neurčena
Teplota varu:                           + 100°C
Hořlavost:                                 není hořlavina
Meze výbušnosti:                     není výbušný
Tenze par (při 20°C):               0 Pa
Hustota ( při 20°C ):                  1,035 g/cm3
Rozpustnost ( při °C ):              ve vodě - rozpustný

                                               v tucích - neurčeno

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 214 025
40 l kanystr 214 040
200 l sud 214 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 2000 D
NOVALON®  2000 D je koncentrovaný odmašťovací  a čisticí
prostředek s dezinfekční přísadou. Je netoxický, nehořlavý a
výborně  biologicky  rozložitelný.  Používá  se  na  všechny
voděodolné povrchy.

POUŽITÍ
Jako dezinfekční nebo sanitární prostředek pro mytí podlah, stěn, lázní, šaten, potravinářských strojů
a provozů, sanitárních zařízení, skladišť, stájí apod. Slouží i proti tvorbě slizu ve vodních cirkulačních
okruzích. Dezinfekční účinky zůstávají až do ředění 1 : 10 s vodou. Prostředek účinně likviduje
zejména následující mikroorganismy: Staphylococcus aureus, Streptococcus glycerinaceus,
Pseudomonas pyocyanea, Bacterium proteus, B. coli, B. fluorescens, Bacillus subtilis, B.
mentagrophytes, B. cereus, Trichophyton metagrophytes, Epidermophyton floccosum, Paecilomyces,
Aspergillus terreus, Eusarius a Candia albieans. Nepůsobí na: Mycobacterium tbc, Pseudomos
aeruginosa, Trichophytoninterdogitale a rubrum.

VÝHODY

• široké použití
• čistí a dezinfikuje zároveň

• není nebezpečnou látkou

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 2000 D se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Je-li to nutné (potravinářská
zařízení apod.), opláchněte pitnou vodou.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (Iapol ap.) likvidujte přes kanalizační čistírnu.

TECHNICKÁ DATA

Hořlavost není hořlavinou
Hustota (20 °C) 1065 kg/m3
pH (20 °C) 11 - 12

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 229 025
40 l kanystr 229 040
200 l sud 229 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
INHIBITOR KOROZE, KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, NOVÝ OTAVON®, NR®

- NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 2000 IK
Provedení  NOVALONU®  2000 s  přísadou inhibitoru koroze.
Používá se všude tam, kde je třeba eliminovat působení vody
a zajistit ochranu čištěného povrchu před korozí.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 228 025
40 l kanystr 228 040
200 l sud 228 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
INHIBITOR KOROZE, KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, NOVÝ OTAVON®, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 2000 PLUS

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 224 025
40 l kanystr 224 040
200 l sud 225 201

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 2000 T
NOVALON®  2000 T je  koncentrovaný odmašťovací  a  čisticí
prostředek  s  odpěňovačem  pro  technické  použití.  Je
netoxický,  nehořlavý  a  výborně  biologicky  rozložitelný.
Používá  se  všude  tam,  kde  NOVALON®  může  způsobit
poškození  čištěného  povrchu  díky  své  vysoké  alkalitě,  tj.
zejména na lakované povrchy, sklo, hliník apod. NOVALON®

2000 T je možné dodat i s inhibitorem koroze. Výtečně čistí –
narušuje  soudržné  síly  mezi  nečistotou  a  povrchem,  s
nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout
vodou  a  rozdělit  na  dvě  složky  –  nečistotu  a  roztok
NOVALONU®  2000  T  .

POUŽITÍ
NOVALON® 2000 T se používá k technickému čistění v průmyslových podnicích,
autoopravnách,potravinářských provozech a při všeobecné údržbě, je zejména vhodný na choulostivé
povrchy,jako je sklo, barevné kovy, lakované plochy ap. Ředí se vodou podle typu a síly znečistění od
1 : 2do 1 : 100.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

díl NOVALONU®2000T díl vody
motory, obráběcí stroje, autodíly 1 2
silně znečištěné,podlahy, stroje 1 5
potravinářské stroje a provozy 1 10
vysokotlaké a běžné čištění 1 40-100

VÝHODY

• univerzální v použití • výtečně čistí - narušuje soudržné síly mezi
nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na
emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a
rozdělit na dvě složky - nečistotu a roztok
Novalonu 2000 T.

NÁVOD K POUŽITÍ
NOVALON® 2000 T se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se
spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku
až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. Pro případné další snížení pěnivosti přidejte ODPĚŇOVAČ N
205.

LIKVIDACE
Po oddělení ropných látek (Iapol ap.) likvidujte přes kanalizační čistírnu.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 226 025
40 l kanystr 226 040
200 l sud 226 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
INHIBITOR KOROZE, KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, , RUČNÍ
ROZPRAŠOVAČ 360°, SPÁDOVÁ PUMPIČKA, NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 2000 ULTRA
Koncentrovaný  vysoce  účinný  odmašťovací  a  čisticí
prostředek pro technické použití. Je biologicky rozložitelný,
netoxický a nehořlavý, univerzálně použitelný. Lze jej použít i
na citlivé materiály tj. především na lakované povrchy, sklo,
hliník  apod.,  které  nepoškozuje.  Výborně  čistí,  narušuje
soudržné  síly  mezi  nečistotou  a  povrchem,  s  nečistotou
emulguje na emulzi,  kterou lze lehce opláchnout vodou a
rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000
Ultra.

POUŽITÍ
Je používán k technickému čištění v průmyslových podnicích, autoopravnách, potravinářských
provozech a při všeobecné údržbě. Dle typu a síly znečištění se ředí vodou v poměru od 1:3 do 1:150.
Lze nanášet postřikem, nátěrem či ponorem, nechá se pár minut působit a opláchne se vodou. Pro
výrazné zvýšení účinnosti je možné použít štětec, kartáč nebo tlak zároveň se zvýšením teploty
pracovního roztoku až na 85°C.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředění A B C D
Díly NOVALONU
2000 ULTRA 1 1 1 1

Díly vody 3 10 20 50-150 

 A – motory, obráběcí stroje, autodíly C – potravinářské stroje a provozy D – silně znečištěné podlahy,
stroje D – čistění vysokým tlakem, všeobecné čistění

BEZPEČNOST PRÁCE

Zajistěte dostatečné odvětrání, příp. lokální odsávání pracovního prostoru. Zamezte kontaktu s kůží a
očima, používejte osobní ochranné pomůcky. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Zabraňte vdechování
výparů přípravku.

SKLADOVATELNOST

Skladujte dobře uzavřené na dobře větraném místě. Skladujte mimo dosah dětí a mimo potravin a
krmiv. Skladujte v originálních obalech (PE, PP) v rozmezí teplot 5 až 30°C. Minimální skladovatelnost
24 měsíců od data výroby.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (lapol apod.) likvidujte přes kanalizační čistírnu.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C) Kapalné
Barva Nažloutlá až žlutá
Zápach Po surovinách
Hodnota pH 8,0-9,0
Teplota tání Neuvedena
Bod varu cca 100°C
Bod vzplanutí Neuveden
Hořlavost Nehořlavá látka

Meze výbušnosti Horní mez (% obj.): Nevýbušný Dolní mez
(%obj.): --

Oxidační vlastnosti Intaktní
Tenze par (při 20°C) Neurčena
Hustota (při 20°C) 1 040 – 1 100 kg/m3
Rozpustnost (při 20°C) Ve vodě libovolně mísitelný, V tucích neurčena
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Neurčen

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Kanystr 25l 223 025
kanystr 40l 223 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 3000
NOVALON® 3000 je čisticí a odmašťovací prostředek ředitelný
vodou, vhodný na ocel, litinu a lakované povrchy. Obsahuje
inhibitory  koroze  a  odmaštěným  součástkám  dává
mezioperační antikorozní ochranu. Je velmi málo pěnivý, hodí
se pro aplikace postřikem, ponorem, tlakovým mytím i do
ultrazvukových odmašťovacích lázní.

POUŽITÍ
NOVALON® 3000 se používá v koncentraci 1-5% zejména v odmašťovacích lázních s postřikem, má
dobrou pasivační schopnost, pokud se neoplachuje. Před následnou povrchovou úpravou (nátěry,
fosfátování, galvanické pokovení apod.) je nutný oplach vodou.

VÝHODY

• snadná aplikace
• bezpečný k většině povrchů

• vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Odmašťovací lázeň připravte napuštěním vany vodou v objemu cca 4/5 celkového objemu, přidejte
vypočtené množství koncentrátu NOVALON® 3000 a po promíchání doplňte na požadovaný objem
vodou. Po ohřátí na teplotu cca 50–60 °C je lázeň připravená k práci. Pokud dochází k nežádoucímu
pěnění, je možné přidat ODPĚŇOVAČ O 3000 v koncentraci 0,3–0,5 %. Během provozu je nutné
doplňovat odpařenou vodu a podle potřeby i koncentrát NOVALON® 3000. Pokud dochází k delšímu
skladování  (nad 10 dnů) odmaštěných součástek,  je  možná delší  mezioperační  ochrana pomocí
oplachu cca 1–2% roztokem INHIBITORU KOROZE, pak je odolnost proti korozi asi trojnásobná.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Hodnota pH (20 °C) 10–11
Hustota (20 °C) 1085 kg/m3
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 232 025
40 l kanystr 232 040
200 l sud 232 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 3000 W

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 232 026
200 l sud 232 051

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 4000
NOVALON® 4000 je silně koncentrovaný čisticí prostředek se
sníženou pěnivostí určený pro strojní mytí podlah. Vyvážená
směs tenzidů alkálií a speciálních rozpouštědel má při mytí
velmi vysokou účinnost. Neionogenní a anionaktivní tenzidy,
sequestrační látky, anorganické soli, vonné látky a barvivo.

POUŽITÍ
NOVALON® 4000 je díky svému složení velmi vhodným přípravkem pro mytí anorganické špíny
(prachu), kterou vlivem změny povrchového napětí uvolní z čištěné plochy.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou v poměru 1 : 200 (1 díl NOVALONU® 4000 na 200 dílů vody).
V případě potřeby můžete ředit i v jiném poměru, který Vám bude vyhovovat.

VÝHODY

• velmi účinný
• minimální pěnivost

• vysoká koncentrace

UPOZORNĚNÍ
Použitá speciální rozpouštědla mohou narušovat povrch podlah, které byly upraveny polymerními
vosky nebo podlah z materiálů, jako je linoleum a jemu podobných. Před použitím na podobných
materiálech doporučujeme na malé ploše vyzkoušet.

TECHNICKÁ DATA

Neionogenní a anionaktivní tenzidy, sequestrační látky, anorganické soli, vonné látky a barvivo

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 232 125
40 l kanystr 232 140
200 l sud 232 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, , NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ
RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 4010
Profesionální  čisticí  prostředek  specializovaný  na  mytí
podlah. Je nepěnivý, nehořlavý, biologicky odbouratelný, bez
zápachu (s příjemnou vůní). Je ředitelný vodou.

 

POUŽITÍ
Je vhodný pro každodenní úklid, skvěle dokáže nahradit nebezpečné žíravé roztoky, hořlavé a toxické
látky. Vhodný jak pro strojní tak ruční mytí podlah. V mycích strojích nepění. Nepoškozuje plasty.
Vhodný na podlahy znečištěné mastnotou, oleji, prachem.
Lze použít i k šetrnému odmašťování v ultrazvuku, ponorných nádržích. 

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
běžné znečištění (podlahy, pracovní plochy,
formy) 2% až 5%

silné znečištění (stroje, motory, konstrukce) 5% až 20%
lesklé a hliníkové plochy Nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%

VÝHODY

• Nepění
• Citrusová vůně

• Strojní i ruční aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Lze ředit studenou či teplou vodou, při extrémních nečistotách se může aplikovat i neředěný. Lze
nanášet ručně (štětcem, hadrem, kartáčem), ponorem v nádrži, rozprašováním malým tlakem,
v mycích podlahových a kartáčových strojích, v ultrazvukových lázních nebo mycích stolech.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled kapalina
Barva žlutá
Zápach citrónový
Hodnota pH 8,3 neředěno
pH při 5% koncentraci 7,3
Bod vzplanutí není
Bod varu 101 °C
Hustota (25 °C) 1005 kg/m3
Rozpustnost ve vodě rozpustný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 233 125
40 l kanystr 233 126
200 l sud 233 127

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, , NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ
RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 9000
Pěnivý, vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek na
hliník,  ocel,  plasty,  textil.  NOVALON®  9000  je  nehořlavý,
netoxický,  biologicky  rozložitelný,  nepoškozující  kůži,  bez
výstražných symbolů.

  

POUŽITÍ
Profesionální ekologický čisticí prostředek vhodný pro veškeré aplikace, kde je potřeba bezpečně a
účinně odstranit špínu, mastnotu, zápach. Nepoškozuje lehké kovy jako hliník, měď apod., plasty,
gumu, sklo, textil, kůži, chrom, barvy. Vhodné použití jako náplň ultrazvukových čističek. NOVALON®

9000 je nehořlavý, vodou ředitelný, pěnivý čistič, který neobsahuje VOC látky, nepoškozuje kůži, není
toxický, neobsahuje fosfáty. Rozpouští nečistoty, mastnotu, šmír, odstraňuje skvrny, čistí látky,
koberce, eliminuje zápach z paliv, kouře a odpadků.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Před aplikací NOVALON® 9000 zřeďte s vodou dle
míry znečištění
Pro extrémní aplikace na silné znečištění 1:1, případně neřeďte.
Běžné čištění 1:10 až 1:20
Pro frekvenční čištění a lehké znečištění 1:20 až 1:30
Pro ultrazvukové čištění 1:5 až 1:20

NÁVOD K POUŽITÍ

Způsob  aplikace:  Nejprve  odstraňte  z  povrchu  veškeré  volné  nečistoty.  Na  znečištěný  povrch
nastříkejte dostatečné množství čističe a nechte působit (1 až 60 minut). Použijte kartáče nebo houby
a povrch spláchněte dostatečným množstvím vody. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže,
textil).
Ukázky aplikace

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenský  průmysl:  ultrazvukové  čištění,  tlakové  mytí,  odmašťovací  lázně,  ruční  aplikace
Stavebnictví: mytí stavebních ploch, interiéry, stroje a zařízení Doprava: interiéry hromadné dopravy

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C) kapalina
Barva čirá
Zápach bez zápachu
Hodnota pH 9,5
Hustota (20°C) 1,05 g/cm3
Rozpustnost ve vodě rozpustný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 233 315
25 l kanystr 233 325
40 l kanystr 233 340
200 l sud 233 350

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, , RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°, SPÁDOVÁ
PUMPIČKA, NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 9000 GEL
Unikátní gelový čisticí a odmašťovací prostředek. Vynikající
pro  aplikace  na  svislé  plochy,  stropy,  stěny,  nepřístupná
místa nebo když čistič musí zůstat působit na povrchu delší
dobu. NOVALON 9000® GEL je ekologický prostředek vhodný
pro  veškeré  aplikace,  kde  je  potřeba  bezpečně  a  účinně
odstranit  špínu,  mastnotu,  zápach.  Nepoškozuje  čištěný
povrch. NOVALON 9000® rozpustný, pěnivý, neobsahuje VOC
látky, nepoškozuje kůži.

 

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Dle míry znečištění lze NOVALON® 9000 GEL ředit vodou v poměru až 1:2.

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 9000 GEL je připraven k přímému použití. Nejprve z povrchu odstraňte veškeré volné
nečistoty. NOVALON® 9000 GEL aplikujte přímo na znečištěný povrch a nechte působit. Uvolněnou
nečistotu odstraňte (tlakovou vodou,  štětcem, hadrem, papírovou utěrkou).  Rozpouští  nečistoty,
mastnotu, šmír, odstraňuje skvrny, čistí látky, koberce, eliminuje zápach z paliv, kouře a odpadků.
Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).
Ukázky aplikace

 

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C) kapalina
Barva čirá
Zápach bez zápachu
Hodnota pH 9,5
Hustota (20°C) 1,05 g/cm3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml rozprašovač 233 400
10 l kanystr 233 410
25 l kanystr 233 425

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, , RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°, SPÁDOVÁ
PUMPIČKA, NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 9000 ULTRA
Vodou ředitelný čisticí  a  odmašťovací  prostředek na silné
znečištění. Vhodný na citlivé povrchy materiálů jako je hliník,
litina, měď, mosaz, ocel, plasty, textil. Novalon 9000 Ultra je
pěnivý, nehořlavý, biologicky rozložitelný, neobsahuje žádné
výstražné symboly.

POUŽITÍ
Ekologický čisticí prostředek použitelný pro veškeré aplikace, při kterých potřebujete odstranit špínu
a mastnotu. Nepoškozuje lehké kovy jako hliník, měď apod., plasty, gumu, sklo, textil, kůži, chrom,
barvy. Lze použít jako náplň do ultrazvukových čističek. Ničí a rozpouští nečistoty, mastnotu,
odstraňuje skvrny, čistí koberce a látky. 

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Před použitím zřeďte dle míry znečištění vodou:
až 1:1 pro extrémní aplikace při silném znečištění, případně neřeďte

1:10 až 1:20 pro běžné znečištění,
1:20 až 1:30 pro frekvenční čištění a lehké znečištění,
1:5 až 1:20 pro ultrazvukové čištění.

NÁVOD K POUŽITÍ

Z povrchu odstraňte veškeré volné nečistoty,  poté na znečištěný povrch nastříkejte dostatečné
množství čističe a nechte působit (1 až 60 minut). Poté povrch spláchněte dostatečným množstvím
vody za použití kartáče či houby.

Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil). 

TECHNICKÁ DATA
Skupenství (20°C): kapalina

Barva: čirá
Zápach: bez zápachu
Hodnota pH: 9,5
Hustota (20°C): 1050 kg/m3

Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Hořlavost: není hořlavá směs

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

kanystr 25L 233 375
kanystr 40L 233 390

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 9000 UNI
Čisticí prostředek pro přímou aplikaci na mastnotu, špínu,
skvrny.  Jedná  se  o  ekologický,  nehořlavý,  pěnivý,  vodou
ředitelný  čisticí  roztok.  Nepoškozuje  hliník,  měď,  plasty,
gumu, sklo, textil, kůži, chrom. Neobsahuje organické těkavé
látky. Prostředek pro profesionální použití.

  

POUŽITÍ

Novalon® 9000 UNI lze přímo aplikovat na znečištěnou plochu. Odstraňuje skvrny, čistí textil, koberce,
eliminuje pachy. Rozpouští nečistoty, mastnotu, šmír. Vhodný pro aplikace v ultrazvukových
čističkách, tlakové mytí, ruční aplikace. Mytí stavebních ploch, interiérů. Použití jako vysoce účinná
úklidová chemie.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Novalon 9000® UNI lze dle způsobu aplikace a míry znečištění zředit vodou až 1:20.

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste Novalon® 9000 UNI přímo na čištěnou plochu a nechte působit až 30 minut. Použijte kartáče
nebo houby a povrch spláchněte dostatečným množstvím vody.

VHODNÉ APLIKACE

Novalon®  9000 UNI je  vhodný pro aplikace v oblasti  průmyslu,  prostředcích hromadné dopravy,
potravinářství, veřejných budov, auto-moto, letadla, lodě, kola.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady
hygieny práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Novalon® 9000 UNI není nebezpečná
látka,  a  proto není  třeba zvláštních opatření  na ochranu osob,  ochranné prostředky a nouzové
postupy.

SKLADOVATELNOST

Přepravujte  v  originálních  obalech.  Nepodléhá  ADR.Skladujte  zavřené v  originálních  obalech  na
chladných místech. Nenechte zmrznout.

LIKVIDACE

Malé množství lze spláchnout velkým množstvím vody. Větší množství spalte v prostoru určeném a
schváleném dle platných předpisů (spalovna nebezpečných odpadů) – viz bezpečnostní list.

UPOZORNĚNÍ

Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů.

TECHNICKÁ DATA
 

Skupenství (20°C) kapalina
Barva čirá
Zápach bez zápachu
Hodnota pH 12,8
Hustota (20°C) 1,05 g/cm3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml rozprašovač 233 360
10 l kanystr 233 361

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, , RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°, SPÁDOVÁ
PUMPIČKA, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, OTAVON® 3000, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® 2000
NOVALON®  2000  je  koncentrovaný  odmašťovací  a  čisticí
prostředek pro technické použití. Je netoxický, nehořlavý a
výborně biologicky rozložitelný. Používá se všude tam, kde
NOVALON® může způsobit poškození čištěného povrchu díky
své vysoké alkalitě, tj. zejména na lakované povrchy, sklo,
hliník apod. NOVALON® 2000 je možné dodat i s inhibitorem
koroze.  Výtečně  čistí  –  narušuje  soudržné  síly  mezi
nečistotou a  povrchem,  s  nečistotou emulguje  na  emulzi,
kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky
– nečistotu a roztok NOVALONU® 2000.

 

POUŽITÍ
NOVALON® 2000 se používá k technickému čistění v průmyslových podnicích, autoopravnách,
potravinářských provozech a při všeobecné údržbě, je zejména vhodný na choulostivé povrchy, jako
je sklo, barevné kovy, lakované plochy ap. Ředí se vodou podle typu a síly znečistění od 1 : 2 do 1 :
100. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne
vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C
výrazně zvyšuje účinnost.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 díl NOVALONU®2000 díl vody
motory, obráběcí stroje, autodíly 1 2
silně znečištěné,podlahy, stroje 1 5
potravinářské stroje a provozy 1 10
vysokotlaké a běžné čištění 1 40-100

VÝHODY

• univerzální v použití • výtečně čistí - narušuje soudržné síly mezi
nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na
emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a
rozdělit na dvě složky - nečistotu a roztok
Novalonu 2000

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 2000 se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení
se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního
roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (Iapol ap.) likvidujte přes kanalizační čistírnu

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 1065 kg/m3
pH (20 °C) 11 - 12
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 225 025
40 l kanystr 225 040
200 l sud 225 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
INHIBITOR KOROZE, KOHOUT 25, 30, 40,, PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA, ROT MAX, SPÁDOVÁ PUMPIČKA,
NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® KOMPLET

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

40 l kanystr 210 042

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® PLUS
Profesionální vysoce koncentrovaný, nehořlavý odmašťovací
a čisticí prostředek pro technické použití. Vhodný pro silné
znečištění  vodě  odolných  povrchů.  Nahrazuje  chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ
Čistí všechny voděodolné povrchy od olejů, tuků, mastnoty, šmíru, běžného znečištění. V tlakovém
zařízení vytváří hustou krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi
nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou.
Dodává se jako silný koncentrát. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet
reakci na neexponovaném místě. Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s
obchodně‑technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 díl NOVALONU® díl vody
motory, autodíly, obráběcí stroje 1 4
silně znečištěné podlahy, stroje 1 8
frekvenční mytí strojů a provozů 1 20
vysokotlaké a běžné čištění 1 až 200

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 4 až 1 : 200 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se povrch spláchne
vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně
zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C. Použití výrobku NOVALON® PLUS v praxi je
velmi univerzální a úsporné.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva nažloutlá až bezbarvá
Zápach po surovinách
Hodnota pH (20 °C) 12–13
Teplota varu okolo 100 °C
Hořlavost není hořlavina
Hustota (20 °C) 1075 kg/m3
Rozpustnost (při °C ) ve vodě rozpustný

Stupeň odmaštění na méně než 200 mg mastnot/1 m2 – tj. na
„kyslíkovou čistotu“

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

40 l kanystr 210 044
200 l sud 210 210

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
INHIBITOR KOROZE, ROT MAX, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, OTAVON® 3000, REK®, ROT TECH 3 -
pěnový rozprašovač

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® STRONG
Vodou ředitelný průmyslový čisticí a odmašťovací prostředek
pro silné znečištění vhodný pro veškeré voděodolné povrchy.
Bezpečný  k  většině  povrchů.  Nahrazuje  chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ
Odstraňuje živočišné a rostlinné tuky, minerální oleje, zapečené plasty. Silně pěnivý prostředek pro
ruční nebo strojní čištění strojů, dlažby, betonu, skla.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

mírné znečištění ředí se vodou v 3% koncentraci
pro silné znečištění ředí se vodou v 15% koncentraci
pro extrémní nečistoty neředit

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou,
hadrem,  kartáčem.  V  tlakovém  zařízení  s  pěnovou  koncovkou  vytváří  bohatou  pěnu  na  mytí
vertikálních ploch. Zahřátím pracovního roztoku až na 80 °C se výrazně zvýší  účinnost.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: odmaštění a čištění olejů a vazelín Plastikářský průmysl: čištění a odmaštění forem,
odstranění  napečených  plastů  z  forem  Stavební  průmysl:  stroje  a  zařízení  Ostatní:  podlahy,
ultrazvukové odmašťovací lázně

UPOZORNĚNÍ

Pro leské povrchy a na hliník nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%!

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C) kapalina
Barva nažloutlá
Zápach svěží
Hodnota pH (20°C) 13,6
Teplota varu 100 °C
Hořlavost není hořlavina
Bod vzplanutí neurčen
Relativní hustota (20°C) 1,086 g/cm3
Rozpustnost ve vodě rozpustný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 232 225
40 l kanystr 232 240
200 l sud 232 250

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

NOVALON® STRONG G9
Novalon® Strong G9 je zásaditý vodou ředitelný průmyslový
čistič. Vhodný pro veškeré voděodolné povrchy. Vhodný pro
čištění mastných nečistot, olejů, maziv. Odstraňuje živočišné
a rostlinné tuky, minerální oleje. Prostředek vyniká vysokou
odmašťovací silou a biologickou odbouratelností. Jedná se o
vysoce  účinný  pěnový  čistič  na  vodní  bázi,  neobsahuje
aromatické  látky,  uhlovodíky,  chlór.  Prostředek  je  bez
zápachu.  Splňuje  podmínky  certifikace  NSF  č.  154904
kategorie  C1.  Prostředek  nepoškozuje  plastové  díly.

POUŽITÍ
Používá se pro čištění pracovních ploch a podlah v potravinářském průmyslu, pro čištění výrobních a
míchacích zařízení, pro čištění dopravních prostředků převážejících potraviny, pro čištění výrobních
nádob, dopravníkových pásů, balících strojů, nádrží.
Novalon Strong G9 při použití napěňovací trysky vytváří hustou pěnu, kterou lze snadno aplikovat na
svislé stěny, stropy, trubky, nepřístupná místa apod.
Vhodné aplikace:
Ruční (kartáč, štětec, hadr)
Ponoření v lázni – namáčení, ultrazvukové čištění
Mechanickým rozprašovačem
Napěňovací tryskou
Podlahové mycí stroje
Vysokotlaké čističe

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

mírné znečištění ředí se vodou v 3% koncentraci
silné znečištění ředí se vodou v 15% koncentraci
extrémní nečistoty neředit

NÁVOD K POUŽITÍ

Novalon® Strong G9 podle míry znečištění a způsobu aplikace nařeďte pitnou vodou na požadovanou
koncentraci, naneste na čištěnou plochu a po několika minutách působení opláchněte. Přípravek se
nanáší  na  znečištěnou  plochu  zespodu  směrem nahoru  a  oplachuje  se  zeshora  směrem dolů.
Zahřátím pracovního roztoku až na 80°C se výrazně zvýší účinnost. Při použití v potravinářském
průmyslu vyčištěný povrch opláchněte několikrát čistou pitnou vodu.

OBLAST POUŽITÍ

Obsažené látky jsou použitelné ve všech odvětvích potravinářského, zemědělského, zdravotnického a
textilního průmyslu. Splňuje podmínky certifikace NSF č. 154904 kategorie C1.     

SKLADOVATELNOST

Skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.

UPOZORNĚNÍ

Pro lesklé plochy, hliník a podobné materiály nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%!

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C) kapalina
Barva nažloutlá
Zápach svěží
Hodnota pH (20°C) 13,6
Teplota varu 100°C
Hořlavost není hořlavina
Bod vzplanutí neurčen
Relativní hustota (20°C) 1,086 g/cm3

Rozpustnost ve vodě rozpustný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 232 325
40 l kanystr 232 340
200 l sud 232 350

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® T
Koncentrovaný,  netoxický,  nehořlavý  a  biologicky
rozložitelný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické
použití  s  odpěňovačem.  Nahrazuje  chlorované  uhlovodíky,
benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ
Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny voděodolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou
krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s
nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při
použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě.
Přidaný odpěňovač nezabraňuje tvorbě pěny, ale umožňuje její rychlejší rozpad. Pro posílení
nepěnivosti je možné přidávat . Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým
poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 díl NOVALONU® díl vody
motory, autodíly obráběcí stroje 1 2
silně znečištěné podlahy, stroje 1 5
frekvenční mytí strojů a provozů 1 10
vysokotlaké a běžné čištění 1 40-100

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou.
Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje
účinnost.  Nepoužívejte  při  teplotách pod 10 °C.  Použití  výrobku NOVALON®  T  v  praxi  je  velmi
univerzální a úsporné. Pro případné další snížení pěnivosti přidejte ODPĚŇOVAČ N205 .

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství:  mytí dílenských strojů, frézek, soustruhů, výborně odstraňuje staré řezné emulze a
zaschlé oleje, odmaštění plechů před svářením Potravinářské provozy (NSF certifikát není dostupný):
udírny, grily, podlahy, nástroje, výrobní linky, chladící boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny
–  obklady  Automobilový  průmysl:  litá  kola,  karoserie  (nečistoty  a  hmyz),  autoplachty,  motory,
součástky, podlahy a stěny – obklady, gumové rohože, odmaštění před lakováním Stavební průmysl:
stroje,  fasády  Dřevařský  průmysl:  odstraňování  pryskyřice  (např.  z  pilových  kotoučů),  stroje,
součástky Ostatní:  podlahy, odmašťovací lázně, čištění strojů,  sekačky (naschlá tráva)

LIKVIDACE

Po neutralizaci o oddělení ropných látek lze likvidovat přes kanalizační čistírnu odpadních vod v
souladu  s  kanalizačním  řádem  příslušného  místa.  Nebezpečný  odpad  likvidovat  dle  zákona  o
odpadech č.185/2001 Sb. a dle bezpečnostního listu.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 230 025
40 l kanystr 230 040
200 l sud 230 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® T ULTRA

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 230 045
40 l kanystr 230 046

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® ULTRA
Vysoce  koncentrovaný,  netoxický,  nehořlavý  a  biologicky
rozložitelný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické
použití  se  zvýšenou  účinností.  Nahrazuje  chlorované
uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.
Díky  zvýšené  koncentraci  účinných  látek  a  obsahu
polyelektrolytů  dosahuje  výrobek  mimořádné  účinnosti  v
oblasti odmašťování a čištění i  při vysokém ředění.

POUŽITÍ
Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny vodě odolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou
krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s
nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při
použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě.
Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.     

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
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NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 4 až 1 : 200 s vodou.Nanáší se stříkáním, natíráním nebo
ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku
zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách
pod 10°C. Použití výrobku NOVALON® ULTRA v praxi je velmi univerzální a úsporné.

TECHNICKÁ DATA
Skupenství ( 20°C ):      kapalina
Barva:                           nažloutlá až bezbarvá
Zápach:                        po surovinách
Hodnota pH:                 11-13 (20°C)
Teplota varu:                okolo 100°C
Hořlavost:                     není hořlavina
Hustota ( při 20°C ):      1075 kg/m3
Rozpustnost ( při °C ):   ve vodě rozpustný
Stupeň odmaštění:       na méně než 200mg mastnot/1m2 – tj. na „kyslíkovou čistotu“
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

kanystr 10L 210 011
kanystr 25L 210 045
kanystr 40L 210 046
sud 200L 210 047

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® W

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

40 l kanystr 210 055

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

NOVALON® W 105

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 210 054

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

NOVAPĚN®

NOVAPĚN®  je univerzální aktivní pěnový čisticí prostředek,
který rychle a účinně odstraňuje nečistoty.

POUŽITÍ
NOVAPĚN® nachází díky svým čisticím účinkům a příjemné vůni široké uplatnění při odstraňování
nečistot z různých druhů povrchů jak v kancelářích, tak při ošetřování aut nebo v domácnostech.  Bez
problémů čistí všechny skleněné, lakované, chromované nebo umělohmotné povrchy znečistěné
hmyzem, mastnotami, cigaretovým kouřem, mazivy apod.  Rovněž je velmi vhodným pomocníkem
při odstraňování skvrn z koberců, látek, obkladaček, přírub, armatur apod.

VÝHODY

• bez problémů odstraňuje zbytky hmyzu
• nepoškozuje gumu ani lak

• zanechává příjemnou vůni

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Po nástřiku nechejte působit cca 20 vteřin.
3. Měkkým hadříkem očistěte ošetřované místo.
4. Po očištění předmět vyleštěte čistým a suchým hadrem.
5. Při silném znečistění se doporučuje postup několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 113 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 783 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

600 ml sprej 200 300

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

NOVAPĚN® ULTRA

NOVAPĚN®  ULTRA  je  univerzální  aktivní  pěnový  čistič  s
posíleným čisticím účinkem. Nezanechává šmouhy.

POUŽITÍ
NOVAPĚN® ULTRA se výborně uplatňuje při čištění skla, zrcadel, bez problémů odstraňuje zbytky
hmyzu z vozidel, stopy po oleji a mastnotách na venkovní i vnitřní straně oken, laku, chladičích a
náraznících. Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu, saze a nikotin ze skla, porcelánu, chrómu,
plastických hmot a textilií. Velmi dobře odstraňuje nečistotu a mastnotu z okenních rámů, přírub,
armatur, obkládaček a lakovaných povrchů, přičemž nezanechává žádné šmouhy nebo duhový lesk
na lesklém povrchu.

VÝHODY

• velmi účinný
• dobře čistí
• rychle vysychá

• příjemně voní
• nezanechává šmouhy

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dózu protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm. Nechejte působit cca 20
vteřin.  Měkkým hadříkem očistěte povrch do sucha.  Suchým hadříkem nebo ubrouskem povrch
doleštěte. Při silném znečištění můžete postup ještě jednou opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 113 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 783 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

600 ml sprej 200 310
25 l kanystr 200 325
40 l kanystr 200 340

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

NOVAPĚN® ULTRA L
NOVAPĚN® ULTRA L je univerzální aktivní čistič s posíleným
čisticím  účinkem.  Po  aplikaci  nezanechává  šmouhy  na
povrchu.

POUŽITÍ
Vhodný při čištění skla, odstraňuje stopy po oleji a mastnotách. Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu,
saze. Nezanechává žádné šmouhy nebo duhový lesk na lesklém povrchu.

VÝHODY

• velmi účinný
• dobře čistí

• rychle vysychá
• nezanechává šmouhy

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10L kanystr 200 320
25L kanystr 200 325
40L kanystr 200 340

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

ODPĚŇOVAČ 0 3000
Odpěňovací  přísada  pro  účinné  snížení  stability  pěny  při
provozu odmašťovací lázně a pro rychlé sražení již vzniklé
pěny.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Doporučené dávkování: 0,2 – 0,5 : 1000

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev 230 215

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

ODPĚŇOVAČ N 205

Přísada pro rychlé odbourání pěny

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

doporučené dávkování 6:1000

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev 230 210

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

ODSTRAŇOVAČ ETIKET

ODSTRAŇOVAČ  ETIKET  je  bezezbytková  čisticí  kapalina,
biologicky odbouratelná, netoxická, bez výrazného zápachu.

POUŽITÍ
ODSTRAŇOVAČ ETIKET rychle a účinně odstraňuje papírové etikety. Aktivní látka proniká do papíru a
narušuje přilnavost lepidla. Po několika minutách lze etiketu snadno odstranit. Výrobek lze použít na
různé typy materiálů jako např. sklo, kov, dřevo, fólie, beton, plasty apod. (u plastových povrchů
proveďte zkoušku odolnosti materiálu).

NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňovač naneste přímo na etiketu a nechte cca 4–5 minutu působit. Poté etiketu lehce odstraňte.
V případě silného znečištění  silnějších etiket  či  štítků proces opakujte.  Očištěný povrch můžete
následně opláchnout proudem vody nebo dočistit suchou utěrkou.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva transparentní
Zápach nevýrazný
Rychlost odpaření 17 minut
KB index 160
Hustota (25 °C) 0,880 g/cm3
Rozpustnost ve vodě mírně rozpustný
Samozápalnost > 230 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

250 ml rozprašovač 258 200
5 l kanystr 258 205

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

OPTICOL®

OPTICOL® je speciální čisticí prostředek určený k čištění LCD
monitorů, brýlí a optických zařízení.

POUŽITÍ
OPTICOL® byl speciálně vyvinut k čištění LCD monitorů a brýlí. Dále se používá všude tam, kde je
třeba zajistit dokonalou čistotu optických zařízení. Využití nalezne ve všech odvětvích průmyslu,
služeb, kancelářích apod. Výborných výsledků dosáhnete při čištění různých senzorů, snímačů a
čidel, optiky průmyslových kamer, diagnostických, geodetických, snímacích a měřicích zařízení,
scannerů, kopírovacích a promítacích zařízení, dotykových ovládacích monitorů, obrazovek navigací
apod. Dále můžete OPTICOL® využívat při čištění ochranných pomůcek jako jsou ochranné brýle, štíty
apod. Možno použít i na zařízení s antireflexní úpravou a s ochrannými filtry (např. UV apod.).

VÝHODY

• snadná aplikace
• velmi účinný

• nepoškozuje plasty
• antistatický účinek

NÁVOD K POUŽITÍ

OPTICOL®  aplikujte  mechanickým  rozprašovačem  na  čištěný  povrch.  Potom  jej  lehce  setřete
papírovým ubrouskem, flanelovým hadříkem nebo nejlépe speciální .  Při  čištění LCD monitorů a
podobných  zařízení  postupujte  zvláště  obezřetně.  Nepřiměřeným  tlakem  by  mohlo  dojít  k
mechanickému poškození povrchu.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství kapalina
Barva zelená
Zápach vůně kokosu
Hodnota pH 6–7

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

115 ml rozprašovač 256 990

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

OPTICOL® UTĚRKA

Speciální  utěrka  z  mikrovláken  k  čištění  LCD  monitorů,
brýlí, optických zařízení, snímačů a dotykových panelů.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks (rozměr 30 x 30 cm) 256 995

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
OPTICOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

PL 1®

PL®  1  je  účinný odstraňovač epoxidových,  polyesterových,
fenolických, polyuretanových a jiných pryskyřic z ocelových,
hliníkových i ostatních forem. Výborně odstraňuje i zbytky
vosků, pryže a separátorů.

POUŽITÍ
PL® 1sepoužívák technickémučištěnía odstraňovánízbytkůplastůzejménaz forem a kovových povrchů.
Výborně čistí zbytky plastů i ze strojního zařízení a podlah.

VÝHODY

• dobře čistí i za nízkých teplot
• snadná aplikace

• pro různé oblasti použití

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte ponorem, nástřikem nebo štětcem, po několika minutách působení zbytky nečistot otřete
nebo odstraňte mechanicky kartáčem.

LIKVIDACE
Zbytky PL® 1 lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 857 kg/m3
Hořlavost R10 – hořlavý
Hustota par vyšší než vzduch
Kategorie odparu (dle PN 18/10) pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) ≤ 40 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 246 205
10 l kanystr 246 210
20 l kanystr 246 220
200 l sud 246 250

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, , ZVLHČOVACÍ NÁDOBA červená, NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ
RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

PL 2®

PL®  2  je  účinný odstraňovač epoxidových,  polyesterových,
fenolických, polyuretanových a jiných pryskyřic z ocelových,
hliníkových i ostatních forem. Výborně odstraňuje i zbytky
vosků,  pryže  a  separátorů.  Funguje  výborně  za  vyšších
teplot, je 100% biologicky odbouratelný.

POUŽITÍ
PL® 2 se používá k technickému čištění a odstraňování zbytků plastů zejména z forem a kovových
povrchů. Výborně čistí zbytky plastů i ze strojního zařízení a podlah.

VÝHODY

• 100% biologicky odbouratelný
• nehořlavý
• rozpustný ve vodě

• dobře čistí za vyšších teplot
• snadná aplikace
• pro různé oblasti použití

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanášejte ponorem, nástřikem nebo štětcem, po několika minutách působení zbytky nečistot otřete
nebo  odstraňte  mechanicky  kartáčem.  Vyšší  teplota  výrazně  urychlí  čištění,  vhodný  i  pro
ultrazvukové lázně.

LIKVIDACE

Zbytky PL® 2 lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 1050 kg/m3
Hořlavost nehořlavý
Bod vzplanutí > 100 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10) pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) ≤ 60 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 246 305
10 l kanystr 246 310
30 l kanystr 246 330

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KOHOUT 25, 30, 40,, ZVLHČOVACÍ NÁDOBA červená, NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE,
REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

PL 3®

PL® 3 je ekologický vysoce účinný odstraňovač epoxidových,
polyesterových,  fenolických,  polyuretanových  a  jiných
pryskyřic  z  ocelových,  hliníkových  i  ostatních  povrchů.
Výborně  odstraňuje  i  zbytky  vosků,  pryže,  separátorů  a
jiných látek. Nahrazuje aromatické uhlovodíky jako toluen,
benzen apod.

POUŽITÍ
Nanášejte ponorem, nástřikem nebo štětcem, po několika minutách působení zbytky nečistot otřete
nebo odstraňte mechanicky kartáčem. Lze mísit s vodou.

VÝHODY

• snadná aplikace
• bezpečný k většině povrchů

• vysoce účinný

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Teplota varu (20 °C) 75 °C
Hustota (20 °C) 1065 kg/m3
Hořlavost vysoce hořlavý

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 246 349
10 l kanystr 246 350
25 l kanystr 246 355

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

PL 4®

PL  4®  -  odstraňovač  latexu.  Extrémně  účinný  kapalný
přípravek  pro  snadné  odstranění  latexu  a  podobných
polymerů z nesavých povrchů. Vyniká razantní účinností a
snadnou aplikací. Snadno proniká vrstvou latexu silnou až 10
cm. Výrazně se podílí  na bezpečnosti  práce,  protože není
klasifikován jako nebezpečná látka. Nahrazuje nebezpečná a
hořlavá  rozpouštědla.  Lze  použít  jako  silný  odmašťovač  s
pomalým odparem.

  

POUŽITÍ
PL 4® odstraňovač latexu se aplikuje přímo na znečištěný povrch. Nanáší se postřikem, nátěrem nebo
ponorem. Po aplikaci nechte působit s ohledem na vrstvu latexu - až 60 minut. Uvolněné nečistoty
mechanicky odstraňte z povrchu. Lze použít tlakovou vodu.

VÝHODY

• Razantní účinnost na latex
• Snadná aplikace

• Nehořlavý
• Pomalý odpar

VHODNÉ APLIKACE

PL 4® je vhodná pro odstranění zbytků latexu, čištění transportních cisteren přepravujících latex.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dodržujte bezpečnost práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

TECHNICKÁ DATA

vzhled kapalina
barva čirá
hořlavost není hořlavá látka
hustota 0,835 g/cm3

rozpustnost ve vodě 222 mg/l

 
 

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 246 370
200 l sud 246 375

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA
Tyto přečerpávací pumpičky slouží k ručnímu přečerpávání
výrobků  z  větších  balení  do  menších  (např.  do  ručních
rozprašovačů).

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Max. objem 40 l / 1 ks 360 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ
Rychlý a účinný univerzálně použitelný čisticí a odmašťovací
prostředek  pro  technické  použití.  Výrobek  je  nehořlavý,
netoxický a biologicky rozložitelný.

POUŽITÍ
Univerzální použití na všechny voděodolné povrchy. Odstraňuje veškeré druhy zašpinění, obzvláště
mastnotu, odolnou špínu. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách nejprve vyzkoušejte.

NÁVOD K POUŽITÍ

Univerzální  čistič  je  připraven  k  okamžitému  použití.  Aplikuje  se  přímo  na  znečištění  pomocí
mechanického rozprašovače. Po několika minutách působení spláchněte vodou nebo setřete. Použití
štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: odmaštění, mytí dílenských strojů, výborně odstraňuje staré řezné emulze a zaschlé
oleje,  odmaštění  plechů  před  svářením  Automobilový  průmysl:  karoserie  (nečistoty  a  hmyz),
autoplachty,  motory,  součástky,  podlahy  a  stěny  –  obklady,  gumové  rohože,  odmaštění  před
lakováním. Stavební průmysl: stroje, fasády Ostatní: podlahy, čištění strojů, sekačky (naschlá tráva),
udírny, grily, podlahy, nástroje, výrobní linky, chladicí boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny
– obklady

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva nažloutlá až bezbarvá
Zápach po surovinách
Hodnota pH (20 °C) 11
Teplota varu 100 °C
Hořlavost není hořlavina
Hustota (20 °C) 1075 kg/m3
Rozpustnost ve vodě rozpustný
Pěnivost pěnivý

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml láhev 258 300
900 ml rozprašovač 360° 258 295
10 l kanystr 258 310

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

REMOVER® TAL

REMOVER® TAL umožňuje snadné odstranění zbytků těsnicích
prostředků, starých lepidel a laků.

POUŽITÍ
REMOVER® TAL zajistí rychlé a snadné odstranění zbytků starých těsnění bez použití mechanických
nástrojů. Dosedací plochy jsou tak chráněny před mechanickým poškozením a zároveň získají kovově
čistý povrch, který je zárukou pro jeho následné dokonalé utěsnění. Dále odstraňuje zbytky lepidel,
anaerobních prostředků, napečených olejů a maziv, asfaltu, kluzných laků, barev a pryskyřic z
různých povrchů. REMOVER® TAL lze použít na kovy, sklo, keramiku, dřevo, beton, polyethylen a
polypropylen. POZOR !!! – REMOVER® TAL není vhodný k použití na citlivých plastických hmotách jako
je PVC, syntetické látky, linoleum apod. REMOVER® TAL nachází uplatnění při odstranění většiny
těsnicích prostředků a přípravu povrchů před těsněním na blocích motorů, olejových van, dělicích
rovin převodovek, čerpadel, kompresorů, turbin apod. REMOVER® TAL se dále používá při údržbě a
čištění betonových a litých podlah v průmyslových objektech, různých dopravníků a pásů výrobních
linek. REMOVER® TAL je obzvláště vhodný k čištění zbytků plastů z forem vstřikovacích lisů, eliminuje
možnost jejich poškození.

VÝHODY

• jednoduchá aplikace
• velmi účinný

• zamezuje poškození poškrábáním
• nahrazuje mechanické nářadí

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Materiál, který by mohl být poškozen, zakryjte. Nanášejte
ze vzdálenosti cca 20–30 cm. Nechejte reagovat 5–10 minut. Pak setřete hadrem nebo papírovým
ubrouskem. Po použití nádobu otočte dnem vzhůru a krátce stiskněte ventilek tak, aby se pročistil
hnacím plynem. Chraňte před zimou a mrazem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud si nejste jisti případným poškozením čištěného choulostivého povrchu, výrobek vyzkoušejte na
skrytém místě. Výrobek skladujte otočený dnem vzhůru, vyvarujete se tak zalepení hnacího ventilku.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) 32
Tenze par (20 °C) 2500 hPa
Hustota g/cm3(15 °C) 0,73

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 330

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ROC 1000
Vysoce  účinný  ruční  rozprašovač  o  objemu  1000  ml  s
dvojčinnou pumpičkou odolávající teplotnímu a chemickému
namáhání.  Nádobka  je  vyrobena  z  materiálu  vykazující
extrémní  robustnost.  Plynule  nastavitelná  kovová  tryska
umožňuje snadnou aplikaci. ROC 1000 je vhodný pro aplikaci
alkalických i kyselých produktů, odolává působení olejů, tuků
a  rozpouštědel.  Vyzkoušejte  reakci  rozpouštědel  před
aplikací. Nádobka je vybavena průhlednou ryskou se stupnicí
pro snadné ředění koncentrovaných kapalin. Materiál těsnění
- Viton.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 1000 ml rozprašovač 341 003

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ROT MAX
ROT MAX je silnostěnný mobilní postřikovač s prodlouženým
nástavcem  a  manometrem  umožňujícím  kontrolu  tlaku  v
nádobě o objemu 6 litrů. ROT MAX je díky osazení těsnicími
kroužky  z  Vitonové  pryže  odolný  proti  všem  běžně
používaným látkám určeným k postřiku jak v zemědělství a
ovocnářství,  tak  i  při  různých  průmyslových  aplikacích,
přičemž tlak v nádobě může dosáhnout maximální hodnoty
3,5 atm.

VÝHODY

• lehký
• kontrola tlaku manometrem

• osazení Vitonovým těsněním
• lze nosit přes rameno

NÁVOD K POUŽITÍ
Napouštěcí  hrdlo  se  vyšroubuje  proti  směru  hodinových  ručiček.  Kapalinu  můžete  nalít  do
rozprašovače pomocí přiložené kónické nálevky. Našroubujte zpět uzávěr hrdla a ROT MAX natlakujte
dle potřeby. Ke kontrole tlaku máte k dispozici zabudovaný manometr. Má-li být rozprašovač delší
dobu nečinný, doporučujeme odpustit tlak bočním ventilem.

TECHNICKÁ DATA

Barva plast umožňující kontrolu hladiny
Materiál polypropylen
Druh těsnicí pryže Viton
Maximální tlak v nádobě 0,35 MPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 330 160

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ROT TECH P
Profesionální tlakový rozprašovač vhodný na aplikaci kapalin
tvořících  pěnu.  Hlava  rozprašovače  je  opatřena  speciální
tryskou vytvářející bohatou pěnu. Úhel rozptylu trysky je 110
°.  Objem  nádoby  1  l.  Tlaková  nádoba  je  opatřena
automatickým bezpečnostním ventilem.

NÁVOD K POUŽITÍ

Odšroubujte hlavu rozprašovače a naplňte nádobu kapalinou maximálně po rysku 0,7 l. Našroubujte
zpět hlavu rozprašovače a natlakujte pomocí tlakovací tyče. Pro nejlepší výsledky pěnu aplikujte vždy
ve směru odspodu nahoru. Přípravek nechte působit a nakonec opláchněte. V případě nepoužívání
tlakového rozprašovače jej odtlakujte pomocí bezpečnostního ventilu.

1. Ergonomické tlačítko pro usnadnění přesného dávkování.
2. Tlakovací tyč z pevného plastu odolávající většině chemikálií.
3. Bezpečnostní ventil automaticky odtlakuje nádobu při překročení
tlaku 3 bary. Může být použit manuálně k odtlakování nádoby před
otevřením.
4. Úhel rozptylu napěňovací trysky 110°.
5. Ochranný  kryt  chránicí  zpětnou  klapku od přímého  kontaktu  s
kapalinou a prodlužuje tak její životnost.
6. Ergonomické držadlo usnadňující manipulaci .
7. Filtr zabraňující průchodu pevných částic, které by mohly poškodit
trysky.
8. Stabilní pevná základna.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 330 180

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ROT TECH 3 - pěnový
rozprašovač
ROT TECH 3 je snadno použitelný tlakový pěnový rozprašovač
vhodný pro profesionální čistící  aplikace. Aplikace pěny je
šetrný  způsob  jak  čištěný  povrch  nevystavovat  vysoké
vlhkosti a spotřebě chemikálií. Pěna s aktivní látkou zároveň
zaručuje vysokou účinnost a snadnost čištění.

POUŽITÍ
ROT TECH 3 je vhodný pro aplikaci pěnících kyselých či zásaditých čistících prostředků v oblastech
čištění sanity, bazénů, kuchyní, potravinářských provozů, strojů a zařízení.

VÝHODY

• Snadná aplikace
• Bezpečnostní přetlakový ventil

• Robustní konstrukce
• Stabilní konstrukce

NÁVOD K POUŽITÍ

Rozdílné aplikace vyžadují rozdílnou úroveň napěnění. ROT TECH 3 lze snadno přenastavit na 3 různé
úrovně tvorby pěny pomocí  vyměnitelných barevných plstěných trysek.  Speciální  plochá tryska
usnadňuje aplikaci.

 

A - bezpečnostní ventil
B - kompletní těleso ventilu
C - plstěná tryska
D - tryska s plochým rozstřikem
E - vsuvka
F - trubka pumpy
G - ovládací tlačítko

TECHNICKÁ DATA

Maximální plnící množství: 1,25 l
Celkový objem: 1,55 l
Hmotnost obalu: 0,5 kg
Maximální provozní tlak: 3 bary
Maximální provozní teplota: +40°C
Materiál nádoby: Polyetylen
Materiál pumpy: Polypropylen
Max. dopravované množství: 290 ml/min
Materiál O kroužků: Viton
Tryska s plochým roztřikem: 110°

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

ROT TECH 3 342 020

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ROT TECH PLUS
Vysoce  odolný  tlakový  rozprašovač  pro  aplikaci  látek  s
obsahem  organických  rozpouštědel,  olejů,  kyselých  i
zásaditých  odmašťovacích  prostředků.  ROT  TECH  PLUS
využívá speciální těsnění s vysokým obsahem fluoru - Viton
Plus. Maximální pracovní tlak 3 bary. Celkový objem 1,3L

VÝHODY

• Viton Plus - elastická syntetická guma s
vysokým podílem fluoru. Tento materiál se
vyznačuje vysokou odolností vůči agresivním
látkám, uhlovodíkům a rozpouštědlům.

• Odolná konstrukce

NÁVOD K POUŽITÍ

A - ovládací tlačítko
B - kompletní těleso ventilu
C - nastavitelná tryska 
D - trubka pumpy
E - O kroužek Viton Plus

TECHNICKÁ DATA
 
Maximální plnící množství: 1 l
Celkový objem: 1,3 l
Hmotnost obalu: 0,41 kg
Maximální provozní tlak: 3 bary
Maximální provozní teplota: +40°C
Materiál nádoby: Polyetylen
Materiál pumpy: POM (Polyoxymethylen)
Max. dopravované množství: 780 ml/min
Materiál O kroužků: Viton Plus
Vnitřní kužel trysky: 80°

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

ROT TECH PLUS 342 025

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ
Profesionální  ruční  rozprašovač  o  objemu  500  ml  s
nastavitelnou tryskou. Je vhodný pro alkalické a neoxidující
kyselé prostředky, alkoholy. Při použití s uhlovodíky, ketony,
estery  nutno  vyzkoušet  reakci  s  materiálem.  Nádobka  se
stupnicí pro snadné ředění koncentrovaných kapalin.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 500 ml / max. objem 710 ml 340 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°
Profesionální  ruční  rozprašovač  o  objemu  900  ml  se
systémem 360° zaručující  funkčnost v jakékoliv poloze, se
stavitelnou a napěňovací tryskou. ROC 360° je vhodný pro
alkalické  a  neoxidující  kyselé  prostředky,  alkoholy.  Při
použití s uhlovodíky, ketony, estery nutno vyzkoušet reakci s
materiálem.  Hlavice  rozprašovače  je  z  odolného
polypropylenu,  pružina  s  kuličkovým  ventilem  je  z
nerezavějící  oceli

VÝHODY

• Systém 360° zaručující funkčnost rozprašovače
v jakékoliv poloze. Tam kde běžné rozprašovače
přestávají pracovat z důvodu nadměrného
náklonu, ROC 360° pokračuje v činnosti v
libovolné poloze, a to i dnem vzhůru.
• Ergonomická aplikační hlavice pro usnadnění
přesného dávkování.
• Nastavitelná tryska od jemné mlhy po přímý
proud.
• Aplikace 2,2 ml kapaliny v jedné dávce.
• Vyměnitelná napěňovací tryska.

• Filtr zabraňující průchodu pevných částic, které
by mohly poškodit čerpadlo.
• Dvojitá stupnice obsahu v mililitrech a
procentech.
• Stabilní pevná základna.
• Těsnění EVA odolávající široké škále
chemických látek.

NÁVOD K POUŽITÍ

Odšroubujte hlavu rozprašovače a naplňte nádobu kapalinou. Našroubujte zpět hlavu rozprašovače a
otáčením trysky nastavte požadovaný rozptyl. Při používání pěnících látek lze trysku vyšroubovat a
vyměnit za napěňovací.

 

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks (900 ml) 341 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

SAZEX®

SAZEX® je čisticí prostředek, který spolehlivě odstraňuje saze
a usazeniny z kouřových zplodin. Je netoxický, nehořlavý a
biologicky rozložitelný.  Používá se na všechny voděodolné
povrchy.

POUŽITÍ
SAZEX® se používá k technickému čištění všech voděodolných povrchů od sazí a usazenin z
kouřových zplodin. Lze jej použít pro čištění udíren, keramických a smaltovaných obkladů,
skleněných dvířek krbových vložek a kamen. Obsahuje speciální organická rozpouštědla a účinkuje
velmi dobře i tam, kde ostatní přípravky selhávají. Nenarušuje čištěný povrch ani těsnění.

VÝHODY

• snadná aplikace
• bezpečný k většině povrchů
• výborně čistí

• okamžitý účinek
• velmi úsporný

NÁVOD K POUŽITÍ

SAZEX® nastříkejte na čištěnou plochu a nechte několik sekund působit. Použití štětce nebo kartáče
výrazně zvyšuje účinnost. Poté nečistotu setřete papírovou utěrkou, případně opláchněte vodou a
čištěný povrch přeleštěte suchým hadrem. SAZEX®  nestříkejte  na horký povrch.  U slitin  hliníku
vyzkoušejte reakci roztoku SAZEXU® s čištěným povrchem.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Hodnota pH 12–13

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

0,5 l rozprašovač 206 000
5 l kanystr 206 015
25 l kanystr 206 025
40 l kanystr 206 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

SAZEX® W

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

40 l kanystr 206 041

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

SOLBON®

SOLBON®  je  vysoce  účinný  čisticí  prostředek  s  rychlým
odpařováním.

POUŽITÍ
SOLBON® jevelmiúčinnýčisticíprostředeks rychlýmodpařováním, a proto nachází uplatnění zejména
pro přípravu povrchu před lepením, tmelením a těsněním. Odstraňuje rychle a šetrně zbytky ropných
produktů z povrchu a výrazně tak zvyšuje efektivitu práce.

VÝHODY

• velmi rychle vysychá
• absolutně čistý povrch

• zvyšuje efektivitu práce

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění hrubou nečistotu nejdříve mechanicky odstraňte.
4. Nástřik můžete několikrát opakovat, až je povrch úplně čistý

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí pod 0 °C
Hustota (20 °C) 675 kg/m3
Tenze par (40 oC) 575 kPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10) extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 1 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

600 ml sprej 201 315

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

SOLMAX®

SOLMAX® je velmi účinný čisticí a odmašťovací prostředek,
který díky mimořádnému tlaku a bodovému proudu výborně
proniká do špatně přístupných míst a dobře se aplikuje i na
vzdálené povrchy. Používá se ve všech oblastech průmyslu,
výroby  a  autoopravárenství.  Velmi  dobře  čistí  a  rychle
vysychá.

POUŽITÍ
SOLMAX® je velmi účinný čisticí prostředek, který se používá na čištění a odmašťování silně
znečištěných povrchů. Je určen na čištění strojních dílů a zařízení. Odstraňuje zbytky lepidel,
mazacích prostředků a olejů. Je vhodný pro přípravu povrchu před lepením a tmelením. Odstraňuje
znečištění od oleje a špíny na kovech, skle, keramice, textiliích a mnoha umělých hmotách.
Odstraňuje mazlavou a tuhou špínu, stará zkarbonizovaná maziva, silikonová maziva, saze a prach.
Čistí ložiska, listová péra, brzdové pásy, řadicí mechaniku, olejové pumpy, dynama, startéry,
karburátory, vstřikovací čerpadla, elektrické součástky atd. SOLMAX® je bezpečný pro většinu
plastových materiálů. Pozor dávejte u některých druhů plexiskla, nekvalitních barev apod.

VÝHODY

• mimořádný tlak
• jednoduché použití
• velmi účinný

• pro čištění špatně přístupných míst
• rychle vysychá
• šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím se  musí  dóza nejprve protřepat.  Nanášejte  ze  vzdálenosti  20–30 cm.  Při  větším
znečištění nechte působit delší dobu nebo, je-li  to možné, hrubou nečistotu nejprve mechanicky
odstraňte. Postup můžete dle potřeby několikrát opakovat.

UPOZORNĚNÍ

Pokud si  nejste jisti  případným poškozením čištěného povrchu,  vyzkoušejte nejprve výrobek na
skrytém místě.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 41 °C
Zápalná teplota 200 °C
Hustota (20 °C) 0,719 g/m3
Tenze par (20 °C) 330 hPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

750 ml sprej 201 330

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

SOLTECH®

SOLTECH®  je  univerzální  čisticí  prostředek  pro  všechny
oblasti  průmyslu a autoopravárenství.  Dobře čistí  a  velmi
rychle vysychá.

POUŽITÍ
SOLTECH® se velmi rychle odpařuje a proto nachází uplatnění tam, kde pomalé odpaření zabraňuje
používat jiné čisticí prostředky. Odstraňuje zbytky lepidel, mazacích prostředků, olejů a nečistoty.
Čistí a odmašťuje listová péra, díly náhonů, brzdové pásy, řadicí mechaniku, olejové pumpy, dynama,
startéry, karburátory, vstřikovací čerpadla, elektrické součástky atd. Je vhodný například pro čištění
povrchu před těsněním.

VÝHODY

• velmi jednoduché použití
• pro čištění špatně přístupných míst

• velmi rychle vysychá
• šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění hrubou nečistotu mechanicky odstraňte.
4. Nástřik můžete několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí pod –18 °C
Hustota (20 °C) 675 kg/m3
Tenze par (40 °C) 550 kPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10) extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 1 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

12 × 600 ml sprej 201 300
150 ml sprej 201 295

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

SOLTECH® A
SOLTECH® A je vysoce účinný a univerzální čisticí prostředek
pro  všechny  oblasti  průmyslu  a  autoopravárenství.  Velmi
dobře čistí a velmi rychle vysychá.

POUŽITÍ
SOLTECH® A je velmi účinný čisticí prostředek, který se velmi rychle odpařuje, a proto nachází
uplatnění tam, kde pomalé odpaření zabraňuje používat jiné čisticí prostředky. Odstraňuje zbytky
lepidel, mazacích prostředků, olejů a nečistoty. Čistí a odmašťuje části strojů, jednotlivé díly a
součástky při opravách zařízení. Je vhodný například pro přípravu povrchu před těsněním.

VÝHODY

• jednoduché použití
• velmi rychle vysychá
• velmi účinný

• pro čištění špatně přístupných míst
• šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění hrubou nečistotu mechanicky odstraňte.
4. Nástřik můžete několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí pod 0 °C
Hustota (20 °C) 690 kg/m3
Tenze par (40 °C) 550 kPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10) extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 1 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

600 ml sprej 201 310

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

SOLTECH® G9
Víceúčelový účinný odmašťovač a rozpouštědlo maziv, olejů a
všech  běžných  nečistot.  Neobsahuje  chlorovaná
rozpouštědla, aromata, ketony. Vhodný pro odmašťování ve
všech  oblastech  potravinářského,  zemědělského,
zdravotnického  a  textilního  průmyslu  vyžadující  vysokou
čistotu povrchu a bezpečnost – atest NSF K1 č. 154906.

POUŽITÍ
Soltech® G9 výborně rozpouští oleje a maziva. Použitelný pro většinu plastů a elastomerů, kovové
díly i s povrchovou úpravou nebo vzácné kovy.
Efektivně odstraňuje inkousty používané v sítotisku a je vhodný pro čištění materiálů používaných
v sítotisku. Čistí přebytky lepidel či těsnění po jejich aplikaci.
Vhodný pro přípravu povrchu, jako je barvení či lepení. Odstraňuje veškeré organické či anorganické
nečistoty před povrchovou úpravou. Zvyšuje přilnavost povrchu a nezpůsobuje jeho oxidaci.
Čistič brzdového systému, rozpouští brzdovou kapalinu, mastnotu, silniční znečištění. Rychlost
odparu je upravena pro efektivní čištění brzdových částí (přípravek má dostatek času na proniknutí
do celého systému, na rozpuštění a vyplavení všech nečistot).
Čištění elektrických zařízení, vysoký index čistoty umožňuje čistit elektrická zařízení, která nejsou
citlivá na rozpouštědla. Průrazné napění je 50.000 V (dle IEC 156). Použitelný pro čištění elektrických
motorů, nenapadá izolační hmoty.

VÝHODY

• Přímá aplikace
• Účinnost

• Upravená rychlost odparu
• Dieletrická pevnost

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej před použitím krátce protřepte pohybem nahoru a dolů. Stříkejte na čištěnou plochu až do
odstranění všech nečistot. Pokud je to nutné, mechanicky nečistoty setřete. Sprej pracuje v libovolné
poloze. Před použitím otestujte reakci citlivých plastů.

OBLAST POUŽITÍ

Montáž
Kovoobrábění
Údržba
Příprava povrchu
Výroba a opravy automobilů
Letecký průmysl

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20°C) 750 kg/m3

Zápach mírný
Teplota samovznícení 240°C
Bod vzplanutí 23°C
Bod tuhnutí -30°C
Průrazné napětí (NF EN 60156) 50.000 V
Rychlost odparu  9 minut
KB index 90
VOC 100 %
Povrchové napění (20°C) 21,4 dyn/cm 
Biologická rozložitelnost > 80 %

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

650 ml sprej 201 275

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

SPÁDOVÁ PUMPIČKA
SPÁDOVÁ PUMPIČKA je ideální  pro spádové přečerpávání
kapalin.

POUŽITÍ
Spádová pumpička se používá při přečerpávání studené i horké vody, různých druhů chemikálií,
paliva a dalších druhů kapalin z různých van, nádrží, sudů, kanystrů, demižonů apod. S použitím
pumpičky zabráníte nechtěnému rozlití kapaliny nebo nasátí do úst při plnění hadice.

VÝHODY

• snadná obsluha
• jednoduchý systém

• odolnost vůči agresivním chemikáliím

NÁVOD K POUŽITÍ
Spádovou pumpičku nasuňte na hadici a ponořte ji kolmo (nebo i vodorovně) do
kapaliny, kterou potřebujete přečerpávat. Několika rychlejšími pohyby naplňte
hadici. Pak již teče kapalina sama až do případného vyrovnání hladin v nádobách.
Potřebujeteli přečerpat pěnivou kapalinu, zasuňte konec hadice až na samé dno
nádoby, do které bude kapalina přečerpávána. Tento postup zajistí nepěnivost
přečerpávané kapaliny. Při delším nepoužívání propláchněte spádovou pumpičku
vodou a vysušte.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 360 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

TECHNOSOL®

TECHNOSOL®  je  díky  své  značné  univerzálnosti  ideálním
čisticím  prostředkem  pro  všechny  oblasti  průmyslu  a
autoopravárenství.

POUŽITÍ
TECHNOSOL® odstraňuje bez problémů zbytky lepidel a těsnicích hmot, zatvrdlé mazací prostředky,
olej a tuk obsahující nečistoty. Je obzvláště vhodný pro čistění diskových a bubnových brzd. Čistí
elektrické součástky atd. TECHNOSOL® se díky svým dobrým penetračním a čisticím účinkům velmi
dobře uplatní při přípravě povrchu určeného k lepení, tmelení a lakování nebo dalším opravárenským
a montážním úkonům podobného charakteru.

VÝHODY

• velmi jednoduché a rychlé použití
• vynikající při čištění špatně přístupných míst

• po aplikaci rychle vysychá

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3.  Při  větším  znečištění  nechejte  působit  delší  dobu  nebo,  je-li  to  možné,  hrubou  nečistotu
mechanicky odstraňte.
4. Postup můžete několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 66,7 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 748 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3775 mm Hg
Kategorie odparu (dle PN 18/10) velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 2 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

600 ml sprej 200 500

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

TECHNOX®

TECHNOX®  je  čisticím  a  odmašťovacím  prostředkem  s
pomalým  odparem,  určeným  zejména  pro  odstraňování
zbytků asfaltu a dehtů.

POUŽITÍ
TECHNOX® odstraňuje zbytky asfaltu a dehtů z kovových a betonových ploch a zdiva. Lze jej i použít
k odstranění zbytků lepidel, zatvrdlých mazacích prostředků, olejů a tuků obsahujících nečistoty. Je
obzvláště vhodný pro čištění automobilů, stavebních strojů, zařízení na výrobu obalových směsí,
zařízení na přepravu a zpracování ropy, stavebních konstrukcí, zdiva a betonu.

VÝHODY

• jednoduchá aplikace
• univerzální použití

• velmi účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Hrubé nečistoty mechanicky odstraňte špachtlí.
2. Na skrytém místě vyzkoušejte, zda TECHNOX® čištěnou plochu nenarušuje.
3. Před použitím dózu důkladně protřepejte a nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
4. Při větším znečištění nechejte působit delší dobu. Můžete si pomoci štětcem nebo kartáčem.
5. Postup můžete několikrát opakovat.
6. Čištěnou plochu na závěr setřete čistým a suchým hadrem a opláchněte proudem vody.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Bod vzplanutí > 23 °C
Relativní hustota (20 °C) 775820 kg/m3
Bod vznícení 495 °C
Rozpustnost ve vodě prakticky nerozpustný
Kategorie odparu (dle PN 18/10) rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 10 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

600 ml sprej 201 320

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

TECHNOX® L
TECHNOX®  L  je  čisticím  a  odmašťovacím  prostředkem  s
pomalým  odparem,  určeným  zejména  pro  odstraňování
zbytků asfaltu a dehtů.

POUŽITÍ
TECHNOX® L odstraňuje zbytky asfaltu a dehtů z kovových a betonových ploch a zdiva. Lze jej i
použít k odstranění zbytků lepidel, zatvrdlých mazacích prostředků, olejů a tuků obsahujících
nečistoty. Je obzvláště vhodný pro čištění automobilů, stavebních strojů, zařízení na výrobu
obalových směsí, zařízení na přepravu a zpracování ropy, stavebních konstrukcí, zdiva a betonu.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Hrubé nečistoty mechanicky odstraňte špachtlí.
2. Na skrytém místě vyzkoušejte, zda TECHNOX® L čištěnou plochu nenarušuje.
3. Aplikujte přiměřené množství na znečištěnou plochu..
4. Při větším znečištění nechejte působit delší dobu. Můžete si pomoci štětcem nebo kartáčem.
5. Postup můžete několikrát opakovat.
6. Čištěnou plochu na závěr setřete čistým a suchým hadrem a opláchněte proudem vody.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5L kanystr 201 323
25L kanystr 201 325

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

ULTRALON STRONG
Vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek pro silné
znečištění.  Bezpečný  k  většině  povrchů.  Nahrazuje
chlorované uhlovodíky,  benzín a ostatní  toxická a hořlavá
odmašťovadla.

POUŽITÍ
Speciálně pro čištění silně znečištěných voděodolných povrchů. Nízko pěnivý, bezpečný vůčikovům –
nekorozivní. Rozpouští anorganické,ztvrdlé a usazené nečistoty, parafíny, vosky, oleje, tuky, stopy po
pneumatikách.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

mírné znečištění 2-5%-ní koncentrace
silné znečištění 15%-ní koncentrace, možné použít i neředěný

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou.
Zahřátím pracovního roztoku až na 80 °C se výrazně zvýší účinnost.

OBLAST POUŽITÍ
Strojírenství: silný odmašťovač zaschlých olejů a vazelín Plastikářský průmysl: čištění a odmaštění
forem,  odstranění  napečených plastů  z  forem,  vyplachování  a  čištění  systémů v  plastikářském
průmyslu  Stavební  průmysl:  stroje,  stopy  po  pneumatikách  Ostatní:  podlahy,  ultrazvukové
odmašťovací lázně, čištění řetězů

UPOZORNĚNÍ
Pro lesklé povrchy a na hliník nepoužívejte vyšší koncentraci než 5 %!

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva modrá
Zápach svěží – mentol/borovice
Hodnota pH (20 °C) 13,8
Teplota varu 100 °C
Hořlavost není hořlavina
Bod vzplanutí neurčen
Relativní hustota (20 °C) 1,095 g/cm3
Rozpustnost ve vodě rozpustný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 217 525
40 l kanystr 217 540
200 l sud 217 550

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

ULTRALON TAR

Speciální kapalina určená k odstranění asfaltu, dehtu, živic,
zapečených olejů a jejich usazenin při spalování.

POUŽITÍ
Používá se jako silné rozpouštědlo pro většinu ropných produktů, olejů, zkarbonizovaných látek v
rafinériích, obalovnách, při zpracování ropných látek, v průmyslových a dílenských podmínkách. Tato
technická kapalina má univerzální použití a je vhodná pro čištění silniční techniky při pokládání
povrchů silnic, cest, parkovacích ploch apod. Dále pro ředění živic v laboratorních podmínkách.
Upravená rychlost odpařování umožňuje aplikace při vysokých venkovních teplotách. Nepoškozuje
lakované povrchy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot, má antikorozivní vlastnosti. Očištěný
povrch je možno opláchnout vodou. Nahrazuje chlorovaná rozpouštědla, Toluen, Xylen.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikuje se stříkáním nízkým tlakem, natíráním, ponorem, proplachováním.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: silné rozpouštědlo olejů a vazelín, odstraňuje zkarbonizované látky Obalovny: ředění
asfaltu  v  laboratořích,  čištění  při  přípravě  a  pokládce  asfaltu,  čištění  silniční  techniky  Ostatní:
odstraňuje zapečené ropné usazeniny, bitumen, živice, inkoust,surová ropa, paliva, minerální maziva,
dehet, zbytky lepidel

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva transparentní
Zápach mírný
Bod vzplanutí 50 °C
Teplota varu 150 °C
Zápalná teplota > 230 °C
Meze výbušnosti 0,8–7 % obj.
Relativní hustota (20 °C) 0,865 g/cm3
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
KB index 215

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 217 555
10 l kanystr 217 560
30 l kanystr 217 580

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

ULTRALON®

ULTRALON®  je  koncentrovaný  odmašťovací  a  čisticí
prostředek pro technické použití. Je netoxický, nehořlavý a
biologicky rozložitelný.  Používá se na všechny voděodolné
povrchy. Spojuje v sobě výhody organických rozpouštědel a
vodou ředitelných prostředků.

POUŽITÍ
ULTRALON® se používá k technickému čištění všech voděodolných povrchů. Vhodný pro čištění
chladících systémů od mastných usazenin a spalin. Obsahuje speciální organická rozpouštědla
mísitelná s vodou a účinkuje velmi dobře i tam, kde ostatní přípravky selhávají.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

 díl ULTRALONU díl vody
motory, autodíly,obráběcí stroje 1 3
silně znečištěné podlahy, stroje 1 5
potravinářské stroje a provozy 1 10
vysokotlaké a běžné čištění 1 50-100

VÝHODY

• snadná aplikace
• bezpečný k většině povrchů

• vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRALON®  se  nanáší  stříkáním,  natíráním nebo ponořením,  po několika minutách působení  se
opláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku
až na 60 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte na sklo. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci roztoku
ULTRALONU® s čištěným povrchem.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Hodnota pH 12–13
Kategorie odparu (dle PN 18/10) pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 60 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr 217 025
40 l kanystr 217 040
200 l sud 217 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

ULTRALON® IH

50 l kanystr*217026

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

50 l kanystr 217 026

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

ULTRALON® IH PLUS

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

40 l kanystr 217 041

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

ULTRALON® P

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - SPECIÁLNÍ

ULTRALON® STRONG W
Vodou  ředitelný  čistící  a  odmašťovací  prostředek  pro
extrémní znečištění. Bezpečný k většině povrchů. Nahrazuje
chlorované uhlovodíky,  benzín a ostatní  toxická a hořlavá
odmašťovadla.

POUŽITÍ
Speciálně pro čištění silně znečištěných vodě odolných povrchů. Nízko pěnivý, bezpečný vůči kovům -
nekorozivní. Rozpouští anorganické, ztvrdlé a usazené nečistoty, parafíny, vosky, oleje, tuky, stopy
po  pneumatikách.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Ředí se vodou v 2% až 5% koncentraci pro mírné znečištění a 15% pro silné znečištění. Může být
použit i neředěný. Pro lesklé povrchy a na hliník nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%. Nanáší se
stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou. Zahřátím
pracovního roztoku až na 80°C se výrazně zvýší účinnost.     

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství:
silný odmašťovač zaschlých olejů a vazelín,
Plastikářský průmysl:
čištění a odmaštění forem, odstranění napečených plastů z forem, vyplachování a čištění systémů v
plastikářském průmyslu
Stavební průmysl:
stroje, stopy po pneumatikách
Ostatní:
podlahy, ultrazvukové odmašťovací lázně, čištění řetězů

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

kanystr 25L 217 526
kanystr 40L 232 241

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ
ROZPRAŠOVAČ

Tlakový rozprašovač o obsahu 1500 ml. Jeho obsah se dá
snadno natlakovat, a proto je práce s ním velmi pohodlná.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks (1500 ml) 330 150

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

VIKTOR ČISTIČ
VIKTOR  ČISTIČ  je  vysoce  účinný  čisticí  prostředek  pro
všechny oblasti průmyslu a auto-opravárenství. Velmi dobře
čistí a rychle vysychá.

POUŽITÍ
VIKTOR ČISTIČ  se používá při odstraňování zbytků lepidel, mazacích prostředků, olejů a nečistoty.
Čistí a odmašťuje části strojů, jednotlivé díly a součástky při opravách strojních zařízení. Účinně čistí
listová péra, brzdové pásy, řadicí mechaniku, olejové pumpy, dynama, startéry, karburátory,
vstřikovací čerpadla, elektrické součástky apod. Je vhodný například pro přípravu povrchu před
tmelením, lepením a těsněním.

VÝHODY

• jednoduché a účinné použití
• odmašťuje a čistí velice rychle

• dobře čistí špatně přístupná místa
• po aplikaci rychle vysychá

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dózu protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm. Při větším znečištění hrubou
nečistotu mechanicky odstraňte. Nástřik můžete několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství aerosol
Bod vzplanutí < –18 °C
Hustota (20 °C) 748 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3775 mm Hg
Kategorie odparu (dle PN 18/10) velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10) < 3 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

12 × 600 ml sprej 200 510

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ZVLHČOVACÍ NÁDOBA
Zvlhčovací  nádoba  vhodná  pro  bezpečnou  a  úspornou
manipulaci  s  těkavými  látkami.  Odpružený  smáčecí  talíř
zaručuje  jednoduché  ovládání.  Přebytečná  kapalina
automaticky  stéká  ze  smáčecího  talíře  zpět  do  nádoby.
Systém  disponuje  ochranou  proti  prošlehnutí  plamene  a
vznícení  obsahu  nádoby.  Robustní  konstrukce  zaručuje
stabilitu  a  ochranu  proti  převrácení.  Používání  zvlhčovací
nádoby  eliminuje  šíření  výparů  na  minimum,  přispívá  k
ochraně  a  bezpečnosti  pracovního  prostředí,  snižuje
spotřebu  používaných  kapalin.

VÝHODY

• bezpečná manipulace
• odpružený smáčecí talíř
• ochrana proti prošlehnutí plamene
• snižuje odpar kapaliny

• stabilní ocelová konstrukce
• pozinkovaná ocel s ochranným nátěrem
•
•

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

objem 1 litr 348 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ 
A LEPENÍ LOŽISEK

TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

LEPIDLA

LEPENÍ 
A TMELENÍ

LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVAX® AKTIVÁTOR

NOVAX®  AKTIVÁTOR  je  výrobek,  který  urychluje  reakci
kontaktního  sekundového  lepidla  NOVAX®.

POUŽITÍ
NOVAX®  AKTIVÁTOR  urychluje  vytvrzení  a  usnadňuje  lepení  sekundovým  lepidlem  NOVAX®  na
porézních materiálech, jako jsou např.: porcelán, kámen, beton, dřevo, dřevotříska, pěnová guma
atd. NOVAX® AKTIVÁTOR urychluje vytvrzení lepidla, a to i ve větší vrstvě na neporézních materiálech
a umožňuje lepení větších prasklin a špatně lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

• šetří čas
• velmi účinný

• snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ
Lepený povrch zbavte mastnoty, prachu, špíny a dalšího znečištění výrobkem TECHNOSOL®. Na obě
lepené části stříkněte malé množství aktivátoru. Aktivátor nechte zaschnout. Po zaschnutí aktivátoru
na-neste lepidlo NOVAX® a obě lepené části k sobě pevně přitiskněte.

UPOZORNĚNÍ
Nedoporučujeme stříkat aktivátor přímo na lepidlo. Na povrchu lepidla se utvoří krusta, která zabrání
dokonalému vytvrzení lepidla uvnitř lepeného spoje.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Hustota (20 °C) 680 kg/m3
Bod varu 98 °C
Samozápalnost 537 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

200 ml sprej 500 060

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NOVAX®, NOVAX® GEL
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVAX® AKTIVÁTOR

NOVAX®  AKTIVÁTOR  je  výrobek,  který  urychluje  reakci
kontaktního  sekundového  lepidla  NOVAX®.

POUŽITÍ
NOVAX®  AKTIVÁTOR  urychluje  vytvrzení  a  usnadňuje  lepení  sekundovým  lepidlem  NOVAX®  na
porézních materiálech, jako jsou např.: porcelán, kámen, beton, dřevo, dřevotříska, pěnová guma
atd. NOVAX® AKTIVÁTOR urychluje vytvrzení lepidla, a to i ve větší vrstvě na neporézních materiálech
a umožňuje lepení větších prasklin a špatně lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

• šetří čas
• velmi účinný

• snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ
Lepený povrch zbavte mastnoty, prachu, špíny a dalšího znečištění výrobkem TECHNOSOL®. Na obě
lepené části stříkněte malé množství aktivátoru. Aktivátor nechte zaschnout. Po zaschnutí aktivátoru
na-neste lepidlo NOVAX® a obě lepené části k sobě pevně přitiskněte.

UPOZORNĚNÍ
Nedoporučujeme stříkat aktivátor přímo na lepidlo. Na povrchu lepidla se utvoří krusta, která zabrání
dokonalému vytvrzení lepidla uvnitř lepeného spoje.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Hustota (20 °C) 680 kg/m3
Bod varu 98 °C
Samozápalnost 537 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

200 ml sprej 500 060

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NOVAX®, NOVAX® GEL
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

ALUMON®

ALUMON®  je  speciální  dvousložkový  rychletuhnoucí  tmel
plněný hliníkem. Má vynikající přilnavost, dobrou chemickou
odolnost a rychle vytvrzuje. Odolává trvale teplotám do 150
°C, krátkodobě až 180 °C. Umožňuje řešit široké spektrum
technických problémů zejména v oblastech opravárenství a
údržby.

POUŽITÍ
ALUMON® nachází díky svým vlastnostem široké uplatnění při rychlých opravách především kovových
součástí. Pro svoji vysokou teplotní a chemickou odolnost je zvláště vhodný pro použití např. v
opravárenství, ve strojírenském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. ALUMON® je vhodný
na všechny druhy oprav odlitků, na tmelení a opravy různých povrchů včetně hliníku, hliníkových
slitin, oceli, polyesteru, polykarbonátů, pozinkovaného železa atd. Doporučuje se na opravy potrubí,
převodových skříní, nádrží, chladičů, benzínových a olejových van, poškozených přírub, vyplňuje a
nahrazuje chybějící části opravovaných materiálů apod. Nepodléhá korozi. Vytváří dokonalou
povrchovou úpravu. Po 60 minutách můžete materiál vrtat, brousit, frézovat, přetřít barvou nebo
jinak opracovávat.

VÝHODY

• vysoká teplotní odolnost
• vysoká chemická odolnost*

• jednoduché použití
• snadné opracování

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací výrobku je nutné opravovaný povrch zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot.
Povrch důkladně zdrsnit na čistý kov (broušení, pískování).
Pro zlepšení přilnavosti do případné praskliny vybrousit drážku typu „V“.
K odmaštění povrchu je vhodné použít výrobek TECHNOSOL®.
Po  odříznutí  obou  špiček  vytlačte  potřebné  množství  hmoty  na  předem  připravenou  pracovní
podložku v poměru 1 :  1.
Po důkladném promíchání obou složek naneste tmel na opravované místo
Přebytečný materiál před vytvrzením setřete. Tmel nechte vytvrdit minimálně 30 minut při pokojové
teplotě cca 20–22°C. K omytí znečištěných nástrojů lze použít výrobek TECHNOSOL®.

TECHNICKÁ DATA

Barva složek hnědá a šedá
Barva směsi šedá – hliníková
Pracovní čas při 22 °C 4–5 minuty
Doba vytvrzenípři 22 °C 30 minut
Konečná pevnost při 22 °C 24 hodin
Minimální teplota vytvrzení +5 °C (počítat s delší dobou vytvrzení)
Teplotní odolnost –20 °C až +150 °C, krátkodobě +180 °C
Pevnost ve smyku Min. 8 MPa (kov/kov)
Tvrdost Shore D 24 hodin D 85

Chemická odolnost
Olej, voda, benzín, slabé kyseliny a zásady,
neodolává chlorovaným a aromatatickým
uhlovodíkům /aceton, perchlor/

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Dvoupatrona, 24 ml 499 920

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

BIRKOSIT®

BIRKOSIT® je pastózní jednosložkový těsnicí tmel, který se v
průmyslu  uplatňuje  všude  tam,  kde  na  základě  vysokých
teplot a souběžného tlaku na hladké těsnicí plochy (dělící
spáry)  jsou  kladeny  nejvyšší  nároky  na  kvalitu  těsnicího
tmelu.  Toto  platí  zejména  pro  utěsňování:  parních  a
plynových  turbín,  kompresorů,  čerpadel,  plášťů,  přírub,
apod.

POUŽITÍ
U výrobců parních a plynových turbín, provozovatelů elektráren, plynáren a vodáren, v rafineriích,
hutích, loděnicích, továrnách na výrobu barev a zpracování gumy, v chemickém průmyslu. Produkt se
nanáší prostřednictvím špachtlového nože, popř. špachtle z gumy nebo plastu na suché plochy.
Produkt je možné okamžitě zatížit. Protože vytvrzovací doba trvá několik hodin, je možné zpracování
dělících spár. Roztíratelnost tmelu zvyšuje také přidání malého množství lněné fermeže.

NÁVOD K POUŽITÍ

Produkt se nanáší prostřednictvím špachtlového nože, popř. špachtle z gumy nebo plastu na suché
plochy. Produkt je možné okamžitě zatížit. Protože vytvrzovací doba trvá několik hodin, je možné
zpracování dělících spár. Roztíratelnost tmelu zvyšuje také přidání malého množství lněné fermeže.

OBLAST POUŽITÍ

U výrobců parních a plynových turbín, provozovatelů elektráren, plynáren a vodáren, v rafineriích,
hutích, loděnicích, továrnách na výrobu barev a zpracování gumy, v chemickém průmyslu.

SKLADOVATELNOST

Při odborném skladování je trvanlivost BIRKOSITU® neomezená, jeho vlastnosti se nemění a jeho
použití je flexibilní. Po částečném odběru z plechovky tuto znovu odborně uzavřete.

TECHNICKÁ DATA

Odolnost vůči teplotám
Produkt je odolný vůči horké páře a horkému
vzduchu, horké a studené vodě, lehkým topným
olejům a mazacím látkám, jakož i vůči ropě a
zemnímu plynu až do 900 °C.

Odolnost vůči tlaku

Na dělicích spárách a plochách je tak dobrá
přilnavost, že je zaručen stoprocentní těsnicí
efekt i v případě tlaku do 135 bar. U přírub bez
těsnicích kroužků je zajištěna odolnost proti tlaku
až do 450 bar, u závitových spojení až do 550
bar.

Plastická deformace
Produkt je neomezeně elasticky formovatelný,
takže nanesený těsnicí film se nenatrhává ani při
nejvyšším zatížení. Viz také Odolnost vůči
teplotám a tlaku.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 000 g dóza 580 980

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

DUO PÁSKA
DUO PÁSKA je  univerzální  oboustranná  lepicí  páska  pro
vnitřní  i  venkovní použití.  Vytváří  pevné a pružné spoje,
eliminuje  rozdílnou  tepelnou  roztažnost  spojovaných
materiálů.

POUŽITÍ
DUO PÁSKA je univerzální oboustranná lepicí páska, kde nosnou kostru tvoří pružný pěnový
polyetylén oboustranně potažený vrstvou akrylátového lepidla. Díky tomu jsou vytvořené spoje velmi
pevné a pružné, schopné eliminovat různou tepelnou roztažnost spojovaných materiálů. DUO PÁSKA
má vynikající okamžitou přilnavost a maximální pevnosti spoje je dosaženo po cca 1 hodině. Je
určena pro použití v interiéru i exteriéru. Je vhodná pro lepení různých lišt, štítků, orientačních a
výstražných cedulí z kovů, skla a většiny plastů. Své uplatnění nachází v automobilovém,
nábytkářském průmyslu a ve všeobecné údržbě.

VÝHODY

• Jednoduché a univerzální použití
• Okamžité spojení

• Pro vnitřní i venkovní použití

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepené plochy zbavte nečistot a odmastěte nejlépe výrobkem TECHNOSOL®.
Odřízněte potřebný kus pásky a silou přitlačte na lepený předmět, pak jej pevně přitiskněte na
požadované místo. Pokud lepíte předměty o větší ploše, pásky doporučujeme lepit svisle.

TECHNICKÁ DATA

Nosná kostra pěnový polyetylen
Barva černá
Lepidlo akrylátové
Tloušťka 1 mm
Rozsah teplot od –30 °C do +125 °C
Pevnost ve smyku 6 kg/cm2

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Role 10 m, šíře 9 mm 410 060
Role 10 m, šíře 19 mm 410 065

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

DUOTMEL®

DUOTMEL® je dvousložkový epoxidový rychle tuhnoucí tmel v
tubě. Má jednoduché použití a jednotlivé složky se nemusí
složitě odměřovat.

POUŽITÍ
DUOTMEL® dokáže utěsnit prakticky jakékoli otvory. Po třech minutách začíná vytvrzovat, praskliny
utěsní během 1 minuty a za 20 min ztvrdne jako ocel. Dá se lakovat, přetření barvou neovlivní délku
jeho vytvrzení. Dosahuje i dobrých výsledků při spojování různých materiálů. DUOTMEL® je vhodný k
opravám dílů z následujících materiálů: kovy, tvrzené plasty, sklo, porcelán, keramika, kámen, dřevo
atd.

VÝHODY

• vynikající chemická odolnost
• okamžitě utěsňuje otvory a praskliny

• rychle vytvrzuje
• po vytvrzení se dá opracovat jako kov

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Místo aplikace dokonale očistěte, zdrsněte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Oddělte požadované množství hmoty a zbavte ji ochranné fólie.
3. Složky promněte v čisté ruce tak, aby barva hmoty byla stejná. Při práci používejte mikrotenové
nebo latexové rukavice.
4. S hmotou lze pracovat max. 3 min. po prohnětení, pak začíná tuhnout. Plné vytvrzení je po cca 20
minutách.
5. Hladkého povrchu tmelu dosáhnete jeho vyhlazením vlhkým prstem ještě před vytvrzením.

VHODNÉ APLIKACE
Opravy prasklých potrubí, odpadů, kanalizace, radiátorů, různých nádrží a cisteren. Je vhodný pro
doplňování  materiálů v odlitcích,  pro opravy prasklých chladičů,  palivových nádrží,  převodových
skříní, bloků motorů. Používá se i pro opravy karoserií místo vyvařování. V energetice je využíván pro
opravy elektrických izolačních vrstev.

BEZPEČNOST PRÁCE
Po práci si omyjte ruce mýdlem (doporučujeme mycí pastu na ruce MEŠ®) a vodou.

TECHNICKÁ DATA

Doba vytvrzení (20 °C) 20 min.
Tvrdost 85 (shoreD)
Rozsah prac.teplot od –20 °C do 150 °C
Pevnost v tahu 41 MPa
Pevnost v tlaku 124 MPa
Hustota 1 165 kg/m3
Měrný odpor 5x1015 Ω/cm
Tlak nasycených par (19 °C) 0 mm Hg
Kontakt s pitnou vodou netrvale

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

110 g tuba 581 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
KLIMAFRESH®, APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN, TECHNOSOL®, K 3® i, DUOTMEL® 310, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

DUOTMEL® 310
DUOTMEL®  310  je  dvousložkový  epoxidový  tmel  plněný
titanem s prodlouženou dobou vytvrzení. Jednotlivé složky
se  nemusí  složitě  odměřovat.  Má  vynikající  tlakovou  a
chemickou  odolnost,  je  odolný  vysokým teplotám až  do
+310 °C.

POUŽITÍ
DUOTMEL® 310 je určen na opravy a lepení, kde je vyžadována extrémní tlaková a tepelná odolnost.
Je dobře tvarovatelný a vhodný na opravy široké škály materiálů, zejména kovů, včetně měkké oceli,
galvanizované oceli, (šedé) litiny, hliníku, keramiky a termoplastů.

VÝHODY

• vysoká teplotní odolnost
• vysoká chemická odolnost

• vysoká tlaková odolnost
• lze přetřít barvou

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace dokonale očistěte, zdrsněte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Oddělte požadované množství hmoty a zbavte ji ochranné fólie.
3. Složky promněte v čistých rukách minimálně 1 minutu tak, aby barva hmoty byla stejnoměrná.    
4. Při  práci můžete použít i  mikrotenové nebo latexové rukavice. Jestliže nejde titanová tyčinka
formovat (důsledek skladování při nízké teplotě), nechte ji při pokojové teplotě ohřát. Proces ohřátí
můžete urychlit vložením tyčinky do teplé vody v mikrotenovém sáčku. Nejpozději do 15 min. po
promíchání  aplikujte na povrch,  který se opravuje.  Smíchaný epoxid nebude mít  hned vysokou
pevnost spoje, ale bude mít pouze manipulační pevnost.
5.  DUOTMEL®  310 vtlačte  do  prasklin  a  děr  a  odstraňte  přebytečný materiál,  nejlépe nářadím
namočeným v čisté vodě.
6. Aby po vytvrzení byl povrch hladký, ještě jej v nezatvrdlém stavu ohlaďte prsty zvlhčenými v
mýdlové vodě. Po 1,5 – 2 hodinách dosáhne tvrdosti kovu, za 6 hodin je vytvrzen a může se obrábět.
K úplnému vytvrzení materiálu dojde do 24 hodin.

VHODNÉ APLIKACE

Opravy ocelových odlitků, pump, ventilů,  potrubí,  krytů, obložení,  poškozených přírub, klínových
drážek, kde jsou zvýšené nároky na teplotní odolnost, železných trubek, nádrží, opravy forem a trhlin
v odlitcích, kotevních šroubů, opravy forem v plastikářském průmyslu a mnoho dalších aplikací.

BEZPEČNOST PRÁCE

Po práci si omyjte ruce mýdlem (doporučujeme mycí pastu NOVÝ OTAVON® nebo MEŠ®) a vodou.

TECHNICKÁ DATA

Doba zpracování 15 minut
Manipulační tvrdost (20 °C) 1,5–2 hodiny
Možnost obrábění za 6 hodin
Úplné vytvrzení 24 hodin
Tvrdost Shore D 80
Teplotní odolnost 260 °C nepřetržitě, krátkodobě 310 °C
Pevnost v tahu 6,2 N/mm2
Elektrická odolnost 30 000 MΩ
Pevnost v tlaku 90 N/mm2
Dielektrická pevnost 300 V/mm

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

110 g tuba 581 010

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

LEPEX®

LEPEX®  je  kontaktní  jednosložkové  lepidlo  na  bázi
kyanoakrylátové  disperze,  které  během  několika  sekund
reaguje na tlak a vzdušnou vlhkost.

POUŽITÍ
LEPEX® je superrychlé, hospodárné a čisté lepidlo, které se hodí k rychlému spojování téměř všech
druhů materiálů. Rychle a trvale spojuje gumu s gumou, umělé hmoty s gumou, kovy s kovy,
porcelán, keramiku, sklo atd. Použitím LEPEX® ATIVÁTORU lze spojit i obtížně lepitelné materiály jako
je silikon, PTFE apod.

VÝHODY

• lepí okamžitě během několika sekund
• umožňuje spojení široké škály materiálů

• šetří čas i náklady

NÁVOD K POUŽITÍ

LEPEX® nanášejte na suchou a čistou plochu pouze na jednu stranu a v co nejtenčí vrstvě.
Plochy  přitiskněte  mírným tlakem k  sobě a  přebytečné lepidlo  odstraňte.  Podle  typu lepeného
materiálu a okolní teploty je spoj hotov do cca 1 min.
Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li k odmaštění a přípravě povrchu výrobek TECHNOSOL®.
LEPEX® AKTIVÁTOR nanášejte na obě lepené plochy.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 698 kg/m3
Tepelná odolnost trvale 90 °C, krátkodobě 140 °C
Bod vzplanutí 67 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

20 g lahvička 500 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, S AKTIVÁTOR
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

GUMOFIX®

GUMOFIX je elastická hmota ve spreji s vysokou přilnavostí
vyvinutá  speciálně  pro  utěsnění  jemných  trhlin,  prasklin
nebo malých otvorů v interiérech i exteriérech.

POUŽITÍ
GUMOFIX se díky svým těsnicím vlastnostem a vysoké přilnavosti používá k utěsňování žlabů,
střešních průchodů, kanalizačních a drenážních potrubí, karavanů, mobilhausů, lodí, střech, oken
ventilačních šachet apod. Nástřik je odolný vůči povětrnostním vlivům UV záření, sladké i slané vodě,
olejům, slabým zásadám a kyselinám. Může se přelakovat, chrání kovy proti korozi a neobsahuje
živice ani silikon. Přilne k mnoha povrchům, jako je kámen, kov, plast, dřevo, smalt a mnoho dalších.

VÝHODY

• Vysoká přilnavost
• Odolný UV záření
• Přelakovatelný

• Chrání vůči korozi
• Použití od -50°C do 100°C

NÁVOD K POUŽITÍ

Očistěte povrch a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Nádobu velmi dobře protřepejte po dobu cca 2
min. Aplikujte rovnoměrně nejlépe křížem ze vzdálenosti cca 10-20 cm. Dle potřeby můžete nanést
druhou vrstvu cca po15-20 minutách. Po ukončení práce otočte nádobu dnem vzhůru, stiskněte
aplikační  ventil  a  pročistěte  hnací  trysku  tlakovým  plynem.  GUMOFIX  je  vytvrzený  po  cca
3-5 hodinách v závislosti  na teplotě.

TECHNICKÁ DATA

Báze styren butadienový kaučuk
Zápach rozpouštědlo
Barva černá, šedá, bílá
Přetíratelný po 20 minutách
Tlak páry (při 20°C): 5 200 hPa
Hustota (při 20°C) 0,958 g/cm3

Teplota samovznícení >200°C
Teplotní odolnost: -50°C až + 100°C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej černý 570 030
400 ml sprej šedý 570 020
400ml sprej bílý 570 010

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN, TECHNOSOL®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

MS TMEL®

MS TMEL® je dokonale čirý jednosložkový elastický těsnicí a
lepicí  tmel  na bázi  MS polymerů.  Je  určený pro vnitřní  a
vnější použití. Přilne na mokré povrchy, nesmršťuje se, slepí
sám sebe, odolný vůči UV záření a vibracím, je bez zápachu,
lze jej míchat s barvami a je přelakovatelný. Výborně těsní a
lepí většinu materiálů včetně plastů.

POUŽITÍ
MS TMEL® díky svým vynikajícím těsnicím vlastnostem, vysoké přilnavosti a lepicím schopnostem
může být použit na lepení a utěsňování částí karoserie, spojlery, nárazníky, nárazníkové lišty, dřevo,
kámen, beton, smalt, porcelán, polyester, ušlechtilá ocel, kovy, PVC, izolační materiály, zrcadlo, sklo.
Ideální použití v interiérech (kuchyně, koupelny apod.)

VÝHODY

• vynikající těsnicí vlastnosti na skle, glazovaných
površích, smaltu, porcelánu, epoxidu,
polyesteru,tvrdém PVC, ušlechtilé oceli a dřevu
• vynikající lepicí vlastnosti při lepení panelů,
dřevěných lišt, okenních parapetů, pásků,zrcadel
a instalačního materiálu
• vysoká přilnavost

• neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, silikon a
je bez zápachu
• dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

Přilnavé plochy musejí být čisté, suché a pevné. K očištění a odmaštění se může použít TECHNOSOL®.
Pro porézní podklady (jako beton) doporučujeme základní nátěr (penetraci).
Rozměry spár min. 5 mm – max. 25 mm. Vynikající výsledky při natírání dosáhneme cca po třech
dnech po aplikaci  s vodou ředitelnými laky. Laky z alkydových pryskyřic se mohou při  tvrdnutí
smrštit, není vhodné je použít.
Každý uživatel je povinen se vlastními zkouškami přesvědčit, zda je materiál vhodný pro příslušné
použití.

TECHNICKÁ DATA

Báze flexibilní
Teplota zpracování +5 až +40 °C
Doba vytvoření nelepivé slupky 15 až 20 min
Celkové vytvrzení 1 až 1,5 mm/24 h
Tepelná stálost –40 až +100 °C
Smrštitelnost nesmršťuje se
Praktická roztažnost ± 25 %
Tažnost k prasknutí 250 %
Hustota 1,4 g/ml
Pevnost v tahu (DI N 53504) 2,20 MPa
Tvrdost – Shore A (DI N 53505) 38 / 40 °
Záruční doba 6 měsíců

Chemická odolnost

Dobrá: voda, slaná voda, alifatická rozpouštědla,
oleje, tuky, zředěné organické kyseliny
Přiměřená: estery, ketony, aromáty Špatná:
koncentrované kyseliny, chlorovaná
rozpouštědla, chlor z bazénů

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

290 ml kartuše čirá 575 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVABOND®

NOVABOND® je speciální pevnostní epoxidový dvousložkový
tmel pastovité konzistence, který je určený především na
opravy kovových dílů a doplňování jejich chybějících částí.
Vyznačuje  se  jemnou  strukturou,  vysokou  pevností,
chemickou a teplotní odolností. Nepodléhá korozi a dobře se
nanáší.

 

POUŽITÍ
NOVABOND® se používá k tmelení rozsáhlých nerovností, lunkrů a povrchových prasklin dílů z oceli,
šedé litiny, ocelolitiny, hliníku a hliníkových slitin, může se použít na doplnění chybějících částí
litinových a ocelových výrobků, ale i betonu a různých druhů kamene. Dobře se nanáší i v silných
vrstvách, nedeformuje se a nepropadá. Dokonale přilne, kontaktní plocha nepodléhá korozi. Po
vytvrzení (cca po 24 hodinách) se dá povrchově opracovat řezáním, frézováním, soustružením,
broušením, vrtáním, lze jej přelakovat a řezat do něho závity. Díky svým vlastnostem se používá k
opravě prasklin armatur, přírub, vymezení vůlí, opravy odlitků, radiátorů, nádrží, převodových skříní
apod.

VÝHODY

• dobře se nanáší
• nedeformuje se a nepropadá

• teplotní odolnost
• chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití - příprava povrchu:
Opravovaný povrch důkladně očistěte, pro odmaštění použijte výrobek TECHNOSOL®.
Povrch  důkladně  zdrsněte  na  čistý  kov  (broušení,  pískování).  Při  opravách  malých  závad  a
mikroporezity doporučujeme otvory zvětšit nebo rozšířit, např. při opravě trhlin do praskliny vybruste
drážku  tvaru  „V“.  Větší  otvory  zaručují  dokonalé  ukotvení  materiálu  a  tím  dosažení  zaručené
pevnosti.
Před aplikací NOVABONDU® povrch znovu očistěte výrobkem TECHNOSOL®.

Návod k použití – tmelení:
Před  vlastní  přípravou  směsi  NOVABOND®  obě  složky  (A  i  B)  z  důvodů  možné  sedimentace  v
plastovém obalu promíchejte. Poměr mísení složek NOVABOND® je 2 : 1 (2 díly složky A a 1 díl složky
B). Obě složky v daném poměru důkladně promíchejte (cca 2–3 minuty) a naneste na opravované
místo. Doba zpracovatelnosti je cca 15 minut. Po zavadnutí můžeme povrch uhladit pomocí mokré
špachtle nebo jiného nástroje a získáme tak dokonale hladký povrch. Při tmelení hlubokých otvorů je
nutné tmel nanášet po vrstvách a ty zhutnit vhodným nástrojem. Doba vytvrzení je závislá na teplotě
a tloušťce  vrstvy.  Tenčí  vrstva  tvrdne déle,  silnější  rychleji.  Směs NOVABOND®  je  po  smíchání
vytvrzená po cca 4 hodinách při 22 °C. Minimální teplota pro aplikaci je 5 °C, výrazně se však
prodlužuje doba vytvrzovacího procesu. Doporučujeme tmel nanášet v silnější vrstvě a po plném
vytvrzení (cca 24 hodin) jej opracovat.
Pro zvýšení zlepšení vlastností je možno po dosažení manipulační pevnosti materiál pozvolně zahřát
až  na  teplotu  cca  80  °C  po  dobu  4–24  hodin  (nucené  vytvrzování).  Dojde  tak  k  dokonalému
prosíťování (provázání molekul) a dotvrzení materiálu. Zlepší se tím výsledná tvrdost, teplotní a
chemická odolnost.

TECHNICKÁ DATA

Barva složek hnědá a šedá
Barva směsi tmavě šedá
Zpracovatelnost (22 °C) cca 15 minut
Doba vytvrzení (22 °C) cca 180 minut
Manipulační pevnost (22 °C) cca po 80 minutách
Konečná pevnost (22 °C) 24 hodin
Minimální teplota vytvrzení +5 °C (počítat s delší dobou vytvrzení)
Teplotní odolnost -35 °C až +150 °C, krátkodobě 180 °C
Tvrdost Shore D 24 hodin D 87
Pevnost ve smyku min. 20 MPa
Pevnost v ohybu min. 60 MPa
Pevnost v tlaku min. 95 MPa
Rázová houževnatost min. 15 kJ/m2

Chemická odolnost
olej, voda, benzín, slabé kyseliny a zásady,
neodolává chlorovaným a aromatickým
uhlovodíkům (aceton, perchlor)

Mísící poměr složek 2 díly složky A + 1 díl složky B

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Sada 750 g (složka A – 500 g, složka B – 250 g) 499 910

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® AKTIVÁTOR
NOVADURIT®  AKTIVÁTOR  je  univerzální  aktivátor  pro
anaerobní  pryskyřice  NOVADURIT®.  Jeho  použití  je
doporučeno  zejména  pro  urychlení  vytvrzovací  reakce
jednotlivých  typů,  umožňuje  použití  tmelů  při  nízkých
teplotách  a  na  pasivních  nebo  povrchově  upravených
materiálech.

POUŽITÍ
NOVADURIT® AKTIVÁTOR dokonale připravuje povrch a používá se zejména v případech, kdy je
požadována zvýšená rychlost vytvrzení anaerobních tmelů NOVADURIT®, pro aplikace na pasivních
materiálech jako je hliník a jeho slitiny, nerezová ocel, chrom, nikl, zinek, umělé hmoty, keramika
nebo speciálně povrchově upravené materiály (např. černěním, fosfátováním, kalením ap.). Zároveň
se používá v případech, kde je velká spára nebo vůle. Umožňuje vytvrzení tmelů NOVADURIT® při
nízkých teplotách až do +5 °C.

VÝHODY

• Jednoduchá aplikace
• Optimální příprava povrchu
• Umožňuje spojování různorodých materiálů

• Urychluje vytvrzení
• Umožňuje práci za nízkých teplot

NÁVOD K POUŽITÍ

1. NOVADURIT® AKTIVÁTOR nastříkejte na oba povrchy určené ke spojení, které předtím byly
zbaveny starých těsnicích materiálů (např. výrobkem REMOVER® TAL) a mastnot (např.
výrobkem TECHNOSOL®). Pro malé spáry postačí ošetřit pouze jednu stranu.
2. NOVADURIT® AKTIVÁTOR nechejte řádně odpařit tak, aby byl lepený povrch kompletně suchý.
3. Po aktivaci povrchů naneste požadovaný typ tmelu NOVADURIT® na jednu nebo obě plochy
a díly okamžitě smontujte.
4. Pokud je to možné, pohybujte několik sekund lepenými povrchy vůči sobě, aby došlo
k řádnému rozetření tmelu pro jeho maximální účinnost.
5. Montované díly zajistěte a nepohybujte s nimi tak dlouho, než bude dosaženo manipulační
pevnosti tmelů NOVADURIT®.

TECHNICKÁ DATA

Barva světle zelená
Bod tání 90 až 104 °C
Teplota vzplanutí -5 °C
Hustota (20 °C) 723 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

300 ml sprej 550 900
20 ml lahvička 550 920
1 000 ml lahev 550 910

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® H 111
NOVADURIT®  H  111  je  středněpevnostní  jednosložková
anaerobní  pryskyřice  určená  pro  těsnění  závitů
hydraulických soustav.  Odolává hydraulickým kapalinám a
vysokým tlakům. Maximální vůle 0,15 mm. Barva oranžová.

POUŽITÍ
NOVADURIT ® H 111 se používá jako speciální těsnění závitových spojů potrubních systémů, které je
schopné odolávat vysokým tlakům a má vynikající těsnicí odolnost vůči většině průmyslových a
hydraulických kapalin. Těsní hydraulické a pneumatické rozvody. Nevyžaduje velký dotahovací
moment. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi spojovanými kovovými povrchy a
manipulační doba je 5–15 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme
urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU. Smontované části mohou být snadno rozebrány s
použitím normálního nářadí.

VÝHODY

• Pro závitové spoje
• Střední pevnost

• Odolává vysokým hydraulickým tlakům
• Maximální vůle 0,15 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1.  Pro  dosažení  nejlepších  výsledků  doporučujeme  odstranit  stará  těsnění  (např.  výrobkem
REMOVER®  TAL)  a  spojované  plochy  odmastit  výrobkem  TECHNOSOL®,  který  necháme  dobře
vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujete urychlit dobu vytvrzování, naneste na
všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3. Před použitím tmel důkladně protřepejte.
4. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky tmelu, nedotýkejte se s ní aktivovaného povrchu během
práce.
5. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.
6.  Spoj  je  okamžitě  odolný  mírnému  tlaku.  Pro  získání  maximální  pevnosti  a  odolnosti  vůči
rozpouštědlům nechejte řádně vytvrdit  (min. 24 hodin).
7.  Spoj  rozeberete  běžným nářadím,  event.  pro  snazší  demontáž  můžete  provést  místní  ohřev
přibližně do 250 °C a rozebrání za tepla.

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ urethan methakrylát
Barva oranžová
Korozivita žádná
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,15 mm
Viskozita střední 700 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost 70 N/mm2
Manipulační doba 5–15 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

lahvička 50 g 550 700
lahev 250 g 550 705
kanystr 1000 g 550 710

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NOVADURIT® AKTIVÁTOR, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® N 111
NOVADURIT®  N  111  je  vysokopevnostní  jednosložková
anaerobní  pryskyřice  s  kapilárním  efektem,  určená  k
zajištění  již  vytvořených  závitových  spojů  a  k  utěsnění
vlasových trhlin a porézních míst na litině, jejich odlitcích a
svarech. Doporučuje se pro závity do M36 a maximální vůli
0,05 mm. Barva zelená.

POUŽITÍ
NOVADURIT ® N 111 je určen na penetrační aplikace k těsnění již smontovaných spojů, přesně
nastavitelných zařízení apod. Utěsňuje svary a porézní odlitky, jako např. bloky motorů, skříně
převodovek, karburátory apod. Má vynikající odolnost proti průmyslovým kapalinám. Dokonale utěsní
šroubové závity vůči olejům, pohonným hmotám, kapalinám, plynům. Zabraňuje korozi na závitech.
Manipulační pevnosti je dosaženo do cca 5 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu).
Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

VÝHODY

• Pro závitové spoje
• Kapilární efekt
• Vysoká pevnost

• Utěsňuje praskliny
• Max. vůle 0,05 mm

VHODNÉ APLIKACE

Postup při lepení praskliny
1. Z praskliny nesmí vytékat jakákoliv kapalina (olej) a musí být suchá a čistá. Teplota litiny by měla
být maximálně 35 °C.
2.  Pečlivě  odmastěte  povrch  a  prasklinu  od  oleje  nejlépe  výrobkem TECHNOSOL®  a  následně
prasklinu co nejlépe vysušte stlačeným vzduchem.
3. Naneste NOVADURIT® N 111, který zalepí prasklinu v celé její tloušťce. Aplikujte jej tak dlouho,
dokud se bude vsakovat. Po aplikaci nechejte utěsněnou trhlinu cca 3 hodiny v klidu. Další případné
aplikace provádějte cca po 7 hodinách.
4. Poté nechejte tmel minimálně 12 hodin vytvrdit.

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ urethan methakrylát
Barva zelená
Korozivita žádná
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,05 mm
Viskozita střední 18 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost 15–25 N.m
Manipulační doba 3–5 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

lahvička 50 g 550 200
lahev 250 g 550 205
kanystr 1 000 g 550 210

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NOVADURIT® AKTIVÁTOR, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® S 111
NOVADURIT®  S  111  je  středněpevnostní  jednosložková
anaerobní  pryskyřice  určená  pro  zajišťování  a  utěsňování
závitových spojů. Zajištěný spoj lze snadno demontovat za
použití běžného ručního nářadí. Vhodný pro závity do M18 a
maximální vůli 0,1 mm. Barva modrá.

POUŽITÍ
NOVADURIT ® S 111 je určen pro všeobecné použití ve výrobě a opravárenství při zajišťování
šroubových spojů a závitů, jako např.: matic, šroubů, zápustných šroubů, čepů. Produkt vytvrzuje bez
přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování
spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Nahrazuje pojistné (pérové) podložky a plastové vložky.
Používá se i na zajišťování šroubů se zapuštěnou hlavou, šrouby dopravníkových pásů a na
konstrukční zařízení. Manipulační pevnosti je dosaženo do cca 5 minut (mění se v závislosti na
teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

VÝHODY

• Pro závitové spoje
• Střední pevnost

• Max. vůle 0,1 mm

VHODNÉ APLIKACE

Pokyny pro montáž
1.  Pro  dosažení  nejlepších  výsledků  doporučujeme  odstranit  stará  těsnění  (např.  výrobkem
REMOVER®  TAL)  a  spojované  plochy  odmastit  výrobkem  TECHNOSOL®,  který  necháme  dobře
vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujete urychlit dobu vytvrzování, naneste na
všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3. Před použitím tmel důkladně protřepejte.
4. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky tmelu, nedotýkejte se s ní aktivovaného povrchu během
práce.
5. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ urethan methakrylát
Barva modrá
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,1 mm
Viskozita střední 3 500 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost 10–20 N.m
Manipulační doba 1–5 min.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

blistr 10 g 550 415
lahvička 50 g 550 400
lahev 250 g 550 405
kanystr 1000 g 550 410

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NOVADURIT® AKTIVÁTOR, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® SADA
NOVADURIT® SADA je soubor jednosložkových anaerobních
pryskyřic  a  aktivátoru  pro  zajišťování  závitových  spojů,
usazování válcových dílů, ložisek a vymezování jejich vůlí.

POUŽITÍ
Produkty NOVADURIT® vytvrzují za katalytického působení iontů železa a nepřístupu vzduchu mezi
spojovanými materiály. Pro aplikace na pasivních materiálech jako je hliník a jeho slitiny, nerezová
ocel, chrom, nikl, zinek, umělé hmoty, keramika nebo speciálně povrchově upravené materiály (např.
černěním, fosfátováním, kalením ap.) je vhodné použití NOVADURIT® AKTIVÁTOR, který dokonale
připraví povrch. Dále významně zkracuje dobu vytvrzení, umožňuje práci při nízkých teplotách až do
+5°C a tam, kde je velká spára nebo vůle. Rozsah provozních teplot tmelů NOVADURIT® obsažených
v sadě je – 55°C až +150°C. Jsou ideální pro opravy a repasování motorů, převodových skříní a jiných
strojních zařízení. Obnovují uložení (lícování) opotřebovaných dílů, odolávají únavě materiálu a
průmyslovým kapalinám, zabraňují korozi v závitech a nahrazují pojistné (pérové) podložky a
plastové vložky. V praxi se používají pro zajišťování šroubů, matic, svorníků, stavěcích šroubů,
těsnění šroubových a hydraulických spojů, montáž ložisek, oběžných a ozubených kol, řemenic,
hřídelí, lepení rotorů v elektromotorech, zajišťování různých pouzder a objímek apod.
SADA OBSAHUJE:
NOVADURIT® U 16 nízkopevnostní tmel pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný
spoj lze snadno demontovat. Doporučuje se zejména pro velikosti závitů do M36, Manipulační
pevnosti je dosaženo za cca 3 – 15 minut, maximální vůle 0,1 mm. Barva purpurová.
NOVADURIT® S 111 středněpevnostní tmel pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný
spoj lze snadno demontovat za použití běžného ručního nářadí. Vhodný pro závity do M18,
manipulační pevnosti je dosaženo do cca 5 minut, maximální vůle 0,1 mm. Barva modrá.
NOVADURIT® V 111 vysokopevnostní tmel pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný
spoj je obtížně rozebíratelný. Vhodný pro velikosti závitů do M36, manipulační pevnosti je dosaženo
za cca 5–15 min, maximální vůle 0,2 mm. Barva červená.
NOVADURIT® N 111 vysokopevnostní tmel s kapilárním efektem pro zajištění již vytvořených
závitových spojů, k utěsnění vlasových trhlin a porézních míst na litině, jejich odlitcích a svarech.
Doporučuje se pro závity do M36, manipulační pevnosti je dosaženo do cca 5 minut, maximální vůle
0,05 mm. Barva zelená.
NOVADURIT® V 115 vysokopevnostní tmel s nízkou viskozitou, pro upevňování válcových dílů,
ložisek a vymezování vůlí. Manipulační doba cca 5 – 30 min, maximální obvodová spára 0,15 mm.
Barva zelenohnědá.
NOVADURIT® ZV 115 vysokopevnostní tmel se střední viskozitou pro upevňování válcových dílů,
kde je požadována maximální pevnost. Manipulační doba cca 10 – 30 minut, maximální obvodová
spára 0,3 mm. Barva zelená.

VÝHODY

• Zajišťování a utěsňování závitových spojů
• Usazování válcových dílů a ložisek

• Vymezování vůlí
• Široký rozsah použití

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

sada lahvička 6 x 50 g, aktivátor sprej 250 ml 550 950

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® T 230
NOVADURIT®  T  230  je  vysokopevnostní  jednosložková
anaerobní  pryskyřice  s  vysokou  viskozitou  určená  pro
upevňování  válcových  dílů  v  zařízeních  s  velkou  teplotní
zátěží až do 230 °C. Maximální obvodová spára je až 0,35
mm. Barva zelenomodrá.

POUŽITÍ
NOVADURIT ® T 230 je určen k vysokopevnostnímu zajišťování všech typů a velikostí ložisek, hřídelí a
válcových dílů, u kterých se nepředpokládá demontáž. Je obzvláště vhodný pro aplikace, kde se
vyžaduje vysoce viskózní produkt s vysokou tepelnou odolností. Vysoká teplotní odolnost rozšiřuje
možnosti použití v náročných podmínkách při montáži všech válcových spojů. Pastovitá konzistence
umožňuje nanášení v každé pozici, tmel nestéká a dokáže vyplnit velké spáry. Produkt vytvrzuje bez
přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a manipulační doba je 10–30 minut
(mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Je vhodný při spojování lisováním za tepla. Na urychlení
vytvrzení a u větších spár použijte NOVADURIT ® AKTIVÁTOR, aby se zajistilo rychlé a úplné vytvrzení.

VÝHODY

• Upevňování válcových dílů
• Vysoká pevnost

• Teplotní odolnost až 230 °C
• Maximální vůle až 0,35 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Staré zbytky tmelů vyčistěte výrobkem REMOVER® TAL. Pro co nejlepší výsledky ještě vyčistěte
všechny povrchy (vnější i vnitřní) pomocí výrobku TECHNOSOL® a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je lepeným materiálem neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzování příliš pomalá, použijte
NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechte dobře uschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením – naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch
kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem – naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu
odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát tak,
aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
7. Pro snazší demontáž díly ohřejte až do přibližně 270 °C a rozeberte za tepla vhodným nářadím.

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ urethan methakrylát
Barva zelenomodrá
Korozivita žádná
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,35 mm
Viskozita střední 7 000 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +230 °C
Tlaková odolnost 20–30 N/mm2
Manipulační doba 10–30 min.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

tuba 50 g 550 800

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NOVADURIT® AKTIVÁTOR, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® U 16
NOVADURIT® U 16 je nízkopevnostní jednosložková anaerobní
pryskyřice  určená pro zajišťování  a  utěsňování  závitových
spojů. Zajištěný spoj lze snadno demontovat. Doporučuje se
zejména pro velikosti závitů do M36 a maximální vůli 0,1 mm.
Barva purpurová.

POUŽITÍ
NOVADURIT ® U 16 je zejména vhodný pro spoje, které se často rozebírají, jako je zajišťování
stavěcích šroubů, závitů malého průměru nebo dlouhých závitových spojů, kde je požadována
snadná demontáž bez poškození šroubu. Vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými
kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy.
Nahrazuje pojistné (pérové) podložky a plastové vložky. Používá se na zajišťování matic, šroubů se
zapuštěnou hlavou, šroubů dopravníkových pasů a na konstrukční zařízení. Manipulační pevnosti je
dosaženo za cca 3–15 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit
použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

VÝHODY

• Pro závitové spoje
• Nízká pevnost

• Max. vůle 0,1 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1.  Pro  dosažení  nejlepších  výsledků  doporučujeme  odstranit  stará  těsnění  (např.  výrobkem
REMOVER®  TAL)  a  spojované  plochy  odmastit  výrobkem  TECHNOSOL®,  který  necháme  dobře
vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujeme urychlit dobu vytvrzování, naneste na
všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3.  Před  použitím tmel  důkladně protřepejte.  Aby  se  zabránilo  ucpávání  nanášecí  trysky  tmelu,
nedotýkejte se s ní aktivovaného povrchu během práce.
4. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ urethan methakrylát
Barva purpurová
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,1 mm
Viskozita střední 3 000 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Moment odtržení 6–10 N.m
Manipulační pevnost 3–15 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

lahvička 50 g 550 100
lahev 250 g 550 105
kanystr 1000 g 550 110

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NOVADURIT® AKTIVÁTOR, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® V 111
NOVADURIT®  V111  je  vysokopevnostní  jednosložková
anaerobní  pryskyřice  určená  pro  zajišťování  a  utěsňování
závitových  spojů.  Zajištěný  spoj  je  obtížně  rozebíratelný.
Vhodný pro velikosti závitů do M36 a maximální vůli 0,2 mm.
Barva červená.

POUŽITÍ
NOVADURIT ® V111 je určen pro zajišťování spojů, které se za normálních okolností nemusejí
rozebírat. Používá se na zajišťování šroubů, matic, závitových trubkových zařízení, svorníků a všude
tam, kde je vyžadována maximální bezpečnost. Odolává únavě materiálu. Má vynikající odolnost
proti průmyslovým kapalinám. Díky své chemické odolnosti je ideální k aplikaci jako lepidlo na
zařízeních užívajících korozivní chemikálie. Dokonale utěsní šroubové závity vůči olejům, pohonným
hmotám, kapalinám a plynům. Manipulační pevnosti je dosaženo za cca 5–15 min (mění se v
závislosti na teplotě a povrchu). Zabraňuje korozi na závitech.

VÝHODY

• Pro závitové spoje
• Vysoká pevnost

• Max. vůle 0,2 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1.  Pro  dosažení  nejlepších  výsledků  doporučujeme  odstranit  stará  těsnění  (např.  výrobkem
REMOVER®  TAL)  a  spojované  plochy  odmastit  výrobkem  TECHNOSOL®,  který  necháme  dobře
vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujete urychlit dobu vytvrzování, naneste na
všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3. Před použitím tmel důkladně protřepejte.
4. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky tmelu, nedotýkejte se s ní během práce aktivovaného
povrchu.
5. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.
6. Pro snazší demontáž doporučujeme místní ohřev na matici nebo šroub přibližně do 250 °C a
rozebrání za tepla běžnými nástroji.

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ urethan methakrylát
Barva červená
Korozivita žádná
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,2 mm
Viskozita střední 500 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost 25 - 45 N.m
Manipulační doba 5 – 15 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

lahvička 50 g 550 300
lahev 250 g 550 305
kanystr 1000 g 550 310

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NOVADURIT® AKTIVÁTOR, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® V 115
NOVADURIT®  V  115  je  vysokopevnostní  jednosložková
anaerobní  pryskyřice  s  nízkou  viskozitou  určená  pro
upevňování  válcových  dílů  a  vymezování  vůlí.  Maximální
obvodová spára je 0,15 mm. Barva zelenohnědá.

POUŽITÍ
NOVADURIT ® V 115 je určen k vysokopevnostnímu zajištění válcových dílů. Vysoká pevnost spoje
umožňuje vymezit vůle při montáži ložisek, oběžných kol, ozubených kol, řemenic, hřídelí a mnoha
dalších válcových spojů. Obnovuje uložení (lícování) opotřebovaných nebo vyběhaných dílů. Zajišťuje
zejména vysokopevnostní spojení suvných a lisovaných válcových částí tam, kde se vyžaduje vysoká
spolehlivost. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a
manipulační doba je 5–30 min (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit
použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

VÝHODY

• Upevňování válcových dílů
• Vymezuje vůle

• Vysoká pevnost
• Maximální spára 0,15 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte staré zbytky tmelů (např. výrobkem REMOVER® TAL). Pro co nejlepší výsledky ještě
vyčistěte všechny styčné povrchy pomocí výrobku TECHNOSOL® a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je lepeným materiálem neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzování příliš pomalá,
použijte NOVADURIT ® AKTIVÁTOR a nechte jej dobře vyschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením – naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch
kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem – naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu
odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát
tak, aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
7.  Pro  snazší  demontáž  použijte  místní  ohřev  až  do  přibližně  250  °C  a  rozeberte  za  tepla
doporučeným  vybavením.

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ urethan methakrylát
Barva zelenohnědá
Korozivita žádná
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,15 mm
Viskozita střední 500 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost 25–30 N/mm2
Manipulační doba 5–30 min

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

lahvička 50 g 550 500
lahev 250 g 550 505
kanystr 1000 g 550 510

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NOVADURIT® AKTIVÁTOR, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

NOVADURIT® ZV 115
NOVADURIT®  ZV  115  je  vysokopevnostní  jednosložková
anaerobní  pryskyřice  se  střední  viskozitou  určená  pro
upevňování  válcových  dílů,  kde  je  požadována  maximální
pevnost.  Maximální  obvodová spára  je  až  0,3  mm.  Barva
zelená.

POUŽITÍ
NOVADURIT ® ZV 115 je určen k vysokopevnostnímu zajištění válcových dílů. Vyšší viskozita a
maximální pevnost spoje umožňuje vymezit větší vůle při montáži ložisek, oběžných kol, ozubených
kol, řemenic, hřídelí, v elektromotorech lepí rotory na hřídele, zajišťuje pouzdra a objímky v krytech a
na hřídelích apod. Je ideální pro opravy a repasování převodových skříní a jiných strojních zařízení.
Zajišťuje spojení suvných a lisovaných válcových částí tam, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost.
Může se rovněž použít na těsnění šroubových a hydraulických spojů. Produkt vytvrzuje bez přístupu
vzduchu ve spáře mezi spojovanými kovovými povrchy a manipulační doba je 10–30 minut (mění se
v závislosti na teplotě a povrchu). Na urychlení vytvrzení a u větších spár použijte NOVADURIT ®

AKTIVÁTOR, aby se zajistilo rychlé a úplné vytvrzení.

VÝHODY

• Upevňování válcových dílů
• Vymezuje vůle

• Velmi vysoká pevnost
• Maximální spára 0,25 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Staré zbytky tmelů odstraňte výrobkem REMOVER® TAL. Pro co nejlepší výsledky ještě vyčistěte
všechny povrchy pomocí výrobku TECHNOSOL® a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je lepeným materiálem neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzování příliš pomalá, použijte
aktivátor a nechte dobře uschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením – naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch
kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem – naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu
odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát
tak, aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
7. Pro demontáž použijte místní ohřev až do přibližně 250 °C a rozeberte za tepla doporučeným
vybavením.

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ urethan methakrylát
Barva zelená
Korozivita žádná
Bod vzplanutí > 90 °C
Maximální spára do 0,3 mm
Viskozita střední 2000 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost 25–30 N/mm2
Manipulační doba 10–30 min.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

blistr 10 g 550 615
lahvička 50 g 550 600
lahev 250 g 550 605
kanystr 1000 g 550 610

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, NOVADURIT® AKTIVÁTOR, AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVAFIX®

NOVAFIX® je univerzální dvousložková polyuretanová hmota
vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých materiálů včetně
většiny plastů.

POUŽITÍ
NOVAFIX® má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny
kovy, jejich kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX®

se výborně uplatňuje při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX® se nesmršťuje, drží na většině plastů
včetně TPO , 90% pevnosti je dosaženo do 5 min. (rychlá verze do 2 min), lze jej opracovat(brousit,
vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzinu, naftě, mazacím olejům a běžným
chemikáliím.

VÝHODY

• jednoduchá aplikace
• rychlé vytvrzení

• univerzální použití

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Lepené díly musí být zdrsněné, čisté a suché.
2. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastěte NOVALONEM® nebo TECHNOSOLEM® (podle charakteru znečištění a typu
plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechejte jej minimálně 30 min. zaschnout (můžete urychlit teplým
vzduchem).
5. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU® a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky
vytékají stejnoměrně, nasaďte mísicí špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU® – případně u
větších oprav i s využitím zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min
(rychlá verze 30 s).
6. Po vytvrzení (minimálně 30 min) můžete NOVAFIX® přebrousit (120, 180, 220) a přelakovat. Mísicí
špičku ponechejte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky
vytékají stejnoměrně, použijte novou mísící špičku.

Výběr typu NOVAFIXU®: Rozhoduje pouze doba reakce, zda použiji standardní nebo rychlou
variantu NOVAFIXU®.

TECHNICKÁ DATA

Barva složek Žlutá, černá
Manipulační pevnost NFX N – normal do 5 min
Manipulační pevnost NFX R – rychlý do 2 min
Konečná pevnost (20 °C) 48 h (rychlý 24 h)
Bod vzplanutí složek A, B > 150 °C
Odolnost vytvrzeného spoje teplotě –400 °C do +150 °C
Teplota aplikace nad 5 °C
Pevnost spoje v tahu 80–120 N/mm2
Pevnost spoje ve smyku 16 N/mm2
Přilnavost k PP s aktivátorem 600–700 N/cm2
Přilnavost k PP bez aktivátoru 200–250 N/cm2
Skladovatelnost 12 měsíců

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Univerzální polyuretanová opravárenská hmota
NOVAFIX® N -NORMAL 454 050
NOVAFIX® R - RYCHLÝ 455 050
NOVAFIX® AKTIVÁTOR - Aktivátor pro pružné a
polopružné plasty 457 075

Mísicí špičky pro NFX 457 050
TKANINA NOVAFIX® - Zpevňující tkanina pro větší
opravy 457 060

PISTOLE - Originální výtlačná pistole 457 080

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVAFIX® SADA, ŠPIČKY PRO NOVAFIX
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVAFIX® PISTOLE

Výtlačná pistole pro dvousložková lepidla typu NOVAFIX®

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 457 080

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVAFIX® SADA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVAFIX® SADA
NOVAFIX® je univerzální dvousložková polyuretanová hmota
vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých materiálů včetně
většiny plastů.

POUŽITÍ
NOVAFIX® má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny
kovy, jejich kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX®

se výborně uplatňuje při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX® se nesmršťuje, drží na většině plastů
včetně TPO , 90% pevnosti je dosaženo do 5 min. (rychlá verze do 2 min), lze jej opracovat(brousit,
vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzinu, naftě, mazacím olejům a běžným
chemikáliím.

VÝHODY

• jednoduchá aplikace
• rychlé vytvrzení

• univerzální použití

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Lepené díly musí být zdrsněné, čisté a suché.
2. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastěte NOVALONEM® nebo TECHNOSOLEM® (podle charakteru znečištění a typu
plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechejte jej minimálně 30 min. zaschnout (můžete urychlit teplým
vzduchem).
5. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU® a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky
vytékají stejnoměrně, nasaďte mísicí špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU® – případně u
větších oprav i s využitím zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min
(rychlá verze 30 s).
6. Po vytvrzení (minimálně 30 min) můžete NOVAFIX® přebrousit (120, 180, 220) a přelakovat. Mísicí
špičku ponechejte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky
vytékají stejnoměrně, použijte novou mísící špičku.

Výběr typu NOVAFIXU®: Rozhoduje pouze doba reakce, zda použiji standardní nebo rychlou
variantu NOVAFIXU®.

TECHNICKÁ DATA

Barva složek Žlutá, černá
Manipulační pevnost NFX N – normal do 5 min
Manipulační pevnost NFX R – rychlý do 2 min
Konečná pevnost (20 °C) 48 h (rychlý 24 h)
Bod vzplanutí složek A, B > 150 °C
Odolnost vytvrzeného spoje teplotě –400 °C do +150 °C
Teplota aplikace nad 5 °C
Pevnost spoje v tahu 80–120 N/mm2
Pevnost spoje ve smyku 16 N/mm2
Přilnavost k PP s aktivátorem 600–700 N/cm2
Přilnavost k PP bez aktivátoru 200–250 N/cm2
Skladovatelnost 12 měsíců

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
Sada obsahuje: 1 ks Novafix rychlý, 2 ks Novafix
normal, 1ks Novafix Aktivátor, 3 sady Novafix
špičky, 1 ks Novafix tkanina

457 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NOVAFIX® PISTOLE, ŠPIČKY PRO NOVAFIX, NOVAFIX®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVALEP®

NOVALEP® je univerzálně použitelné lepidlo ve spreji určené
na lepení textilu, pěnové pryže, koženky, kartonu, koberce,
papíru, korku, plsti, umělé hmoty, pryže, dřeva a kovů.

POUŽITÍ
NOVALEP® se používá na lepení menších částí materiálů. Je vhodným pomocníkem pro spojování
různých materiálů v oblasti oprav a údržby, reklamy a propagace, aranžování, drobných dílenských a
rukodělných činností apod. NOVALEP® se velmi často používá při lepení různých výstražných a
orientačních cedulek, jmenovek a popisek na dveře, lepení korkových obkladů, fixace koberců proti
shrnutí nebo podlepování čalounění při opravách automobilů.

VÝHODY

• univerzální lepidlo ve spreji
• snadná aplikace

• směrově nastavitelný ventil
• jemné a rovnoměrné rozprašování

NÁVOD K POUŽITÍ
Povrch důkladně očistěte, osušte a odmastěte. Nádobu před použitím důkladně protřepejte
(min. 2 minuty). T aké při používání občas protřepejte tak, aby byly míchací kuličky dobře slyšitelné.
Lepidlo nanášejte v tenké souvislé vrstvě ze vzdálenosti 15–25 cm. Speciální ventil je směrově
nastavitelný dle pohybu ruky (horizontálně či vertikálně). U porézních materiálů lepidlo naneste
na jednu plochu a materiály na sebe přitiskněte, dokud je lepidlo vlhké. U neporézních materiálů
lepidlo naneste na obě lepené plochy. Spojení částí se může uskutečnit až po zaschnutí lepidla tak,
že po dotknutí prstem se nevytáhne vlákno. Takto připravené plochy silně přitiskněte k sobě.

UPOZORNĚNÍ
Není určeno na polystyrén a vinyl, může působit na některé druhy plastů. Vždy vyzkoušejte na malé
ploše lepeného materiálu před konečným lepením. Po použití nádobu obraťte dnem vzhůru a krátce
stiskněte ventilek tak, aby se pročistil hnacím plynem.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) aerosol
Hodnota pH zásaditá
Samozápalnost nejnižší známá hodnota: 250 °C
Tenze par (20 °C) 3 150 mm Hg
Meze výbušnosti horní mez (% obj.): 3,2dolní mez (% obj.): 0,9

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVATIT®

NOVATIT® je dvousložková metylmetakrylátová hmota určená
k lepení kovů, skla, keramiky, běžných druhů plastů a jiných
materiálů.

POUŽITÍ
NOVATIT® vzhledem ke své vysoké viskozitě nestéká a je ideální na lepení konstrukčních spojů a
trhlin u oceli, hliníku, keramiky, dřeva a běžných druhů plastů a všude tam, kde je vyžadována
vysoká odolnost proti nárazu. Zároveň je vhodný pro lepení všech kombinací těchto materiálů. Díky
makrostruktuře produktu jsou lepené spoje velice trvanlivé, přičemž se neolupují a výborně odolávají
povětrnostním vlivům, rozpouštědlům, pohonným látkám a chemikáliím. NOVATIT® nachází díky
svým vlastnostem široké uplatnění v podmínkách opravárenské a výrobní praxe.

VÝHODY

• extrémní pevnost
• vysoká teplotní odolnost

• odolný rozpouštědlům

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepené plochy očistěte, zbavte prachu a odmastěte. K odmaštění povrchu je vhodné použít výrobek
TECHNOSOL®. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony a mírným tlakem pístů zkuste, zda obě složky vy-
tékají stejnoměrně. Nasaďte mísicí špičku. NOVATIT® naneste na lepené plochy, lehce je přitiskněte k
sobě a  nechejte  zatvrdnout.  Smíchané lepidlo  můžete  aplikovat  na jeden povrch.  Mísicí  špičku
ponechejte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji  odstraňte a zkuste, zda obě složky
vytékají stejnoměrně, potom použijte novou špičku.

TECHNICKÁ DATA

Barva směsi Nažloutlý gel
Bod vzplanutí 11 °C
Hustota 949 kg/m3
Manipulační pevnost (20 °C) 20 minut
Pevnost 75 % (20 °C) 60 minut
Pevnost 100 % (20 °C) za 6 hodin
Celková pevnost spoje Až 380 kg/cm2
Max. teplotní odolnost –40 °C až +180 °C (krátkodobě až +200 °C)
Pevnost v tahu na střih 35–38 N/mm2

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

50 ml patrona 500 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, ŠPIČKY PRO NOVAFIX
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

NOVATMEL®

NOVATMEL® je jednosložkový elastický tmel a lepidlo na bázi
polymerů. Je určen pro vnitřní a vnější použití. Má vynikající
přilnavost a lepicí schopnosti. Je bez zápachu. Po vytvrzení je
elastický,  dá  se  přebrousit  i  přelakovat.  NOVATMEL®  je
možné nanášet i na vlhký povrch.

POUŽITÍ
NOVATMEL® je vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění a lepení různých materiálů, jako například
skla, keramiky, všech druhů kovů, lakovaných povrchů, dřeva a většiny plastických hmot. Je vhodný
pro těsnění a lepení v oblasti vzduchotechniky a klimatizační techniky, k těsnění střešních konstrukcí
při klempířských a pokrývačských pracích, k utěsňování spár ve zdivu nebo betonu, spárování
sádrokartonových desek, lepení polystyrénu s různými materiály. Dále je vhodný k lepení dilatačních
spár skleněných výkladních skříní a bazénů, k těsnění skleníků a k odstraňování lunkrů z výrobků na
bázi polyuretanu. Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla.

VÝHODY

• vynikající těsnicí a lepicí vlastnosti
• vysoká přilnavost
• nesmršťuje se

• po vytvrzení se dá přebrousit a lakovat
• dobrá odolnost povětrnostním vlivům, slané
vodě a UV záření

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C do 35 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Doba vytvoření nelepivé slupky 15 až 25 min.
Celkové vytvrzení 3 mm/24 h
Tepelná stálost od -40 °C do 90 °C (2-3 hod 160 °C)
Hustota (20 °C) 1 440 kg/m3
Pevnost v tahu DIN53504 25 N/mm2
Smrštitelnost DIN52451 cca 1,0 %
Tažnost k prasknutí DIN53504 cca 500 %

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše bílá 580 500
310 ml kartuše černá 580 510

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVAX®

NOVAX®  je  kontaktní,  jednosložkové,  nízkoviskózní
sekundové  lepidlo  na  bázi  ethylkyanoakrylátu.

POUŽITÍ
NOVAX® je čisté lepidlo, které poskytuje extrémně dobré spoje téměř všech materiálů, jako jsou
kovové látky, porcelán, keramika, kámen, kůže, dřevo, přírodní a syntetický kaučuk včetně celé řady
různých druhů plastických hmot. Slepené díly se mohou téměř ihned opracovávat. Lepidlo tvrdne pod
lehkým tlakem slepovaných dílů. Spoje lepené lepidlem NOVAX® jsou zvláště odolné povětrnostním
vlivům včetně široké škály chemikálií. Ve spojení s NOVAX® AKTIVÁTOREM lze lepidlo výborně využít
pro lepení porézních i neporézních materiálů včetně lepení větších prasklin a špatně lepitelných
umělých hmot.

VÝHODY

• lepí okamžitě během několika sekund
• umožňuje spojení široké škály materiálů

• necitlivý k povrchu
• šetří čas a náklady

NÁVOD K POUŽITÍ
Lepený  povrch  zbavte  volných  mechanických  částic.  Odstraňte  mastnotu,  prach,  špínu  a  další
znečištění výrobkem TECHNOSOL®. NOVAX® nanášejte pouze na jednu stranu lepených ploch v co
nejtenčí vrstvě. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu
materiálu je manipulační pevnost spoje zajištěna již během několika sekund obzvláště při použití
NOVAX® AKTIVÁTORU. Úplné vytvrzení lepidla nastane přibližně za 6 hodin.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Bod vzplanutí > 87 °C (DIN 53213)
Hustota (20 °C) 1 050 kg/m3
Skladovatelnost 12 měsíců (skladovat 0 až 5 °C)
Nejnižší teplota – 500 °C
Teplota měknutí 171 °C
Odpor 5,42 × 1 014 ohm/cm
Dielektrická pevnost 11,9 kV/mm
Pevnost na střih 18–22 N/mm2

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

20 g lahvička 500 020
50 g lahvička 500 050
500 g lahvička 500 055

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NOVAX® AKTIVÁTOR, S AKTIVÁTOR
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVAX® AKTIVÁTOR

NOVAX®  AKTIVÁTOR  je  výrobek,  který  urychluje  reakci
kontaktního  sekundového  lepidla  NOVAX®.

POUŽITÍ
NOVAX® AKTIVÁTOR urychluje vytvrzení a usnadňuje lepení sekundovým lepidlem NOVAX® na
porézních materiálech, jako jsou např.: porcelán, kámen, beton, dřevo, dřevotříska, pěnová guma
atd. NOVAX® AKTIVÁTOR urychluje vytvrzení lepidla, a to i ve větší vrstvě na neporézních materiálech
a umožňuje lepení větších prasklin a špatně lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

• šetří čas
• velmi účinný

• snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepený povrch zbavte mastnoty, prachu, špíny a dalšího znečištění výrobkem TECHNOSOL®. Na obě
lepené části stříkněte malé množství aktivátoru. Aktivátor nechte zaschnout. Po zaschnutí aktivátoru
na-neste lepidlo NOVAX® a obě lepené části k sobě pevně přitiskněte.

UPOZORNĚNÍ

Nedoporučujeme stříkat aktivátor přímo na lepidlo. Na povrchu lepidla se utvoří krusta, která zabrání
dokonalému vytvrzení lepidla uvnitř lepeného spoje.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Hustota (20 °C) 680 kg/m3
Bod varu 98 °C
Samozápalnost 537 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

200 ml sprej 500 060

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NOVAX®, NOVAX® GEL
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

NOVAX® GEL
NOVAX®  GEL  je  kontaktní,  jednosložkové,  nízkoviskózní
sekundové lepidlo na bázi ethylkyanoakrylátu. Lepené plochy
nemusí být ideálně rovné, je schopné vyplnit i větší mezery.

POUŽITÍ
NOVAX® GEL je čisté lepidlo, které poskytuje extrémně dobré spoje téměř všech materiálů, jako jsou
kovové látky, porcelán, keramika, kámen, kůže, dřevo, přírodní a syntetický kaučuk včetně celé řady
různých druhů plastických hmot. Slepené díly se mohou téměř ihned opracovávat. Lepidlo tvrdne pod
lehkým tlakem slepovaných dílů. Spoje lepené lepidlem NOVAX® GEL jsou zvláště odolné povětrnost-
ním vlivům včetně široké škály chemikálií. Ve spojení s NOVAX® AKTIVÁTOREM lze lepidlo výborně
využít pro lepení porézních i neporézních materiálů včetně lepení větších prasklin a špatně
lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

• lepí během několika sekund
• umožňuje spojení široké škály materiálů

• lepené plochy nemusí být rovné
• vyplňuje mezery

NÁVOD K POUŽITÍ
Lepený  povrch  zbavte  volných  mechanických  částic.  Odstraňte  mastnotu,  prach,  špínu  a  další
znečištění výrobkem TECHNOSOL®. NOVAX® GEL nanášejte pouze na jednu stranu lepených ploch v
co nejtenčí vrstvě. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle
typu materiálu je manipulační pevnost spoje zajištěna již během několika sekund obzvláště při použití
NOVAX® AKTIVÁTORU. Úplné vytvrzení lepidla nastane přibližně za 6 hodin.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Bod vzplanutí > 87 °C (DIN 53213)
Hustota (20 °C) 1 050 kg/m3
Skladovatelnost 12 měsíců (skladovat 0 až 5 °C)
Teplota měknutí 171 °C
Odpor 5,42 × 1 014 ohm/cm
Dielektrická pevnost 11,9 kV/mm
Pevnost na střih 18–22 N/mm2

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

20 g tuba 500 065

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NOVAX® AKTIVÁTOR
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

OTOČNÉ ŠPIČKY NA KARTUŠE

Speciální otočné špičky jsou vhodné pro aplikaci tmelů ve
stísněných a obtížně přístupných místech.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

12 ks 580 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

POROTĚS®

POROTĚS®  je  směs  polymerů  a  rozpouštědel  s  vysokou
vzlínavostí  určená  k  impregnaci  a  utěsňování  mikropórů,
vlasových trhlin a zamezení netěsností  kovových součástí.
Odolává teplotám od –40 °C do 150 °C a tlakům do 35 MPa.

POUŽITÍ
POROTĚS® je díky svým vlastnostem velmi vhodný pro těsnění vlasových trhlin a mikropórů při
výrobě odlitků, armatur, nádrží apod. Používá se pro dosažení těsnosti výrobku jak proti tlaku, tak k
zamezení prosakování. Lze jej nanášet štětcem, stříkáním a ponorem. Použití nachází ve slévárnách,
při výrobě motorů, čerpadel, kompresorů, nádrží, armatur apod. Odolává tlaku 35 MPa v póru při
provozních teplotách od –40 °C do 150 °C a bez tlakového zatížení do 180 °C. POROTĚS® odolává
většině chemikálií, benzinu, olejům, amoniaku, glykolu, zemnímu plynu i plynům svařovacím.
Ošetřený povrch lze lakovat. Nejlepších výsledků se docílí ponořením dílu do lázně POROTĚSU®.

VÝHODY

• vysoká vzlínavost a pronikací schopnost
• rozsah provozních teplot od –40 °C do 180 °C
• odolnost tlakům do 35 MPa

• výborná chemická odolnost
• vysoká přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ

POROTĚS®  nanášejte na suchý a odmaštěný povrch štětcem, stříkací pistolí  (po použití  je nutno
zařízení dokonale vyčistit) nebo ponorem. POROTĚS® zasychá cca po 1 minutě a plné vytvrzení v
závislosti na síle stěny je za 24 hodin, kdy je výrobek schopen plné tlakové zátěže.

TECHNICKÁ DATA

Provozní teploty při tlakové zátěži od –40 °C do +120 °C, krátkodobě do +150 °C
Provozní teploty bez tlakové zátěže do 180 °C
Odolnost tlaku (v póru) do 35 MPa-platí pro aplikaci ponorem
Hořlavost hořlavina 1. třídy
Maximální síla trhliny – póru do 0,1 mm
Plné vytvrzení (možnost tlakové zátěže) po 24 hodinách

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l plechovka 247 001
25 l kanystr 247 025

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

S AKTIVÁTOR
S-AKTIVÁTOR  je  nízkoviskózní  aktivátor,  který  zlepšuje
adhezi při lepení např. silikonu, obtížně lepitelných plastů a
pryží pomocí kyanakrylátového lepidla NOVAX®.

POUŽITÍ
S-AKTIVÁTOR se používá k úpravě povrchu před lepením obtížně lepitelných plastů, jako akrylát, PVC,
nylon, polyethylen, silikonová guma, lepidlem NOVAX® a LEPEX®.

VÝHODY

• zlepšuje adhezi • jednoduchá aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ
S-AKTIVÁTOR nanášejte štětečkem na povrch, který byl nejprve odmaštěný výrobkem TECHNOSOL®,
a nechte ho odpařit. Potom slepte aktivované části lepidlem NOVAX®.

TECHNICKÁ DATA

Barva Čirá
Bod vzplanutí –12 °C
Rychlost zaschnutí do 30 sekund

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

18 ml lahvička se štětečkem 500 070

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
LEPEX®, NOVAX®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

SILSTAR®

SILSTAR® je elastický těsnicí tmel pro profesionální použití.
Má velmi dobrou přilnavost a vynikající těsnicí vlastnosti. Je
použitelný v rozsahu provozních teplot od – 60 ° do 175 °C.

POUŽITÍ
SILSTAR® je vynikající průmyslový těsnicí tmel, který přilne na mastné i vlhké povrchy. Nepodporuje
oxidaci a je tudíž vhodný i pro barevné kovy, které snadno oxidují – hliník, měď, zinek apod. Má dobré
lepicí schopnosti a je možné jej nanášet na neporézní i porézní podklady. SILSTAR® neaplikujte na
zvětralé podklady. Dobře vyrovnává nerovnosti těsněných ploch a je vhodný pro většinu aplikací v
průmyslu, údržbě i autoopravárenství.

VÝHODY

• vynikající těsnicí vlastnosti
• rozsah provozních teplot od –60 do 175 °C
• nepodporuje oxidaci

• vhodný i pro hliník, měď, zinek
• vysoká přilnavost a dlouhá životnost
• dobrá chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota při aplikaci 0 až +40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20°C) 10–30 min.
Tepelná stálost –60 až +175 °C
Tažnost 210 %
Barva bezbarvý

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše 579 500

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

SITT®

SITT®  je  neutrální  silikonový  elastický  těsnicí  tmel  pro
profesionální použití. Má velmi dobrou přilnavost a vynikající
těsnicí vlastnosti. Je použitelný v rozsahu provozních teplot
od –50 do 160 °C.

POUŽITÍ
SITT® je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění motorů, převodových skříní, přírub
vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů atp. SITT® přilne na mastné i vlhké povrchy.
SITT® je možné bez problémů používat na alkalické materiály nebo choulostivé kovy, jako například
hliník, měď, mosaz, zinek aj., protože je neutrální a nepodporuje korozi jako tmely kyselého typu.

VÝHODY

• dobrá odolnost ropným látkám
• rozsah provozních teplot od –50 do 160 °C
• je neutrální, nepodporuje korozi

• vynikající těsnicí vlastnosti
• vysoká přilnavost
• dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®

2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C až do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota při aplikaci 5 až 40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C) 10–30 min.
Tepelná stálost –50 až 160 °C (krátkodobě 190 °C)
Tažnost 200 %
Barva transparentní

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše 579 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

SMĚŠOVACÍ ŠPIČKY

Balení  směšovacích  špiček  pro  NOVAFIX®,  CLEARFIX®  a
NOVATIT®

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10ks 499 803

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
, NOVATIT®, NOVAFIX®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

SOS® PÁSKA
SOS® páska má výbornou přilnavost na ocel, čímž je zvláště
vhodná na těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí i
na  všeobecné  aplikace  včetně  vodě  odolnému  a
bezpečnému  těsnění,  spojování,  vyztužení,  zajišťování,
balení,  nouzovému  těsnění  hadic  při  haváriích  ap.
Krátkodobě  odolává  ropným  produktům,  je  vhodná  při
použití jak v průmyslu a autoopravárenství, tak i k domácím
pracím, ve sportu nebo jiné zájmové činnosti.

VÝHODY

• těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí
• nouzově těsní hadice při různých haváriích

• vysoká pevnost v tahu
• krátkodobě odolává ropným produktům

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Opravovaný povrch musí být suchý, zbavený nečistot a prachu.
2. Místo aplikace doporučujeme odmastit výrobkem TECHNOSOL®.
3. Pásku aplikujte ručně přímo z role a stejnoměrným tlakem ji uhlaďte.

TECHNICKÁ DATA

Nosič laminovaný polyetylen
Lepidlo speciální guma
Tloušťka pásky 0,178 mm
Odolnost teplotě trvale 100 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

0,05 × 50 m role 410 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

ŠPIČKY PRO NOVAFIX

Balení směšovacích špiček pro NOVAFIX®.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 ks 457 050

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVAFIX® SADA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

ŠPIČKY PRO NOVATIT

Balení směšovacích špiček pro CLEARFIX® a NOVATIT®.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 ks 499 803

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
, NOVATIT®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

TFT®

TFT®  je speciální těsnicí nit určená pro těsnění závitů. Má
vynikající chemickou odolnost a možnost použití v rozsahu
teplot od –200 °C do +240 °C. Šroubované díly jsou okamžitě
těsné,  pro  dosažení  přesné  pozice  se  mohou  i  zpětně
pootočit  až  o  45°  při  zachování  jejich  těsnosti.

POUŽITÍ
TFT® nit je vyrobená ze 100% PTFE a lze ji použít na všechny typy trubkových spojů s různými typy
závitů. TFT® nit je odolná různým chemikáliím, kyselinám, ropným látkám a plynům. Může se použít
na pitnou vodu i kyslík. TFT® nit je vhodná pro závitové sestavy, které vyžadují okamžité použití. Při
zpětném pootočení spoje nedochází ke ztrátě těsnicího ani pevnostního efektu. Poskytuje spolehlivé
těsnění bez omezení životnosti a zůstává trvale měkká a elastická, přičemž je zcela odolná vůči
oxidaci, plísním, bakteriím, enzymatickému a mikrobiologickému napadení.

VÝHODY

• Spolehlivé závitové těsnění pro okamžité použití
• Rychlá a jednoduchá aplikace

• Možnost zpětného pootočení dílů až o 45°

ZAŘAZENÍ PODLE
DIN-DVGW pro instalace plynu a vody podle EN751-3FRp a GRp a DIN 30660 (NV-5143BP0261).
DIN-DVGW testované a schválené pro zpětné pootočení o 45°.
DIN-DVGW pro instalace plynu a vody podle EN751-3FRp a GRp a DIN 30660 (NV-5143BP0261).
DIN-DVGW testované a schválené pro zpětné pootočení o 45°. 
DVGW testované a schválené pro tlak do 100 barů podle EN751-3 testovací protokol (testováno při
23°C). 
TZW testované a schválené pro horkou a studenou vodu v souladu s doporučeními německého mi-
nisterstva zdravotnictví. 
 BAM testované a schválené pro použití s plyn ným kyslíkem do 30 barů 100°C(použití s mazacím
prostředkem).
BAM testované a schválené pro použití s kapalným kyslíkem do 30 barů 100°C(použití bez ma-
zacího prostředku). 
UL těsnicí materiál 19BN Složka MH26734 pro rozvody benzínu, petroleje, nafty, propanu, butanu,
plynu (<psig).

NÁVOD K POUŽITÍ

Závity důkladně očistěte. Pevně naviňte na závit dostatečné množství TFT® tak, aby se při šroubování
neshrnovala. TFT® odřízněte otočným nožem osazeným na obalu. Ze spodní odnímatelné části obalu
naneste na závit 2-3 kapky lubrikantu a rozetřete jej prsty po obvodu závitu. Závit sešroubujte a
pevně dotáhněte.

UPOZORNĚNÍ

Lubrikant nepoužívejte v kombinaci s kyslíkem.

TECHNICKÁ DATA

Orientační náviny  
Průměr trubky Počet otáček vlákna
½“ 16 - 18
¾“ 17 - 19
1“ 18 – 23
1½“ 20 – 24
2“ 25 - 35

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

175 m plastová dóza 400 180

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

TL® FIX
TL®  FIX  je  vysoce  pevné  univerzální  lepidlo  na  bázi  MS
polymeru  s  extrémně  vysokou  okamžitou  přilnavostí.  V
mnoha  případech  nahrazuje  např.  šrouby,  hřebíky,  nýty
apod. Po vytvrzení odolává teplotám od –45 °C do 95 °C,
krátkodobě až do 130 °C.

POUŽITÍ
TL® FIX má tuhou pastovitou konzistenci, je UV stabilní a vytváří velmi pevné pružné spoje. Je vhodný
pro vnitřní i venkovní použití. Díky své tuhé pastovité konzistenci je vhodný pro lepení i na svislé
plochy. Přilne i na mírně mastný a vlhký povrch. Výborně lepí různé druhy materiálů, jako např. sklo,
kovy, plasty, beton, mramor, žulu, keramiku, papír, dřevo a další. Lepené materiály lze navzájem
kombinovat. TL® FIX se používá k lepení různých lišt, plechů, orientačních tabulí, podhledů, kabelů,
izolačních panelů, koberců, potahů, keramických obkladů, ozdobných krytek apod. Uplatnění nachází
nejen při údržbě strojů a budov, ale například při výrobě automobilových nástaveb, při výrobě a
renovacích výtahů, ve stavebnictví atd. Nepoužívejte jej na těsnění a spojování dílů, které budete
chtít demontovat.

VÝHODY

• extrémně vysoká počáteční přilnavost
• bez silikonů, izokyanátů a halogenů
• je bez zápachu a vytvrzuje bez smrštění

• odolnost vůči stárnutí, UV stabilita
• lze okamžitě přelakovat („mokrý na mokrý“)

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace zbavte prachu a nečistot,  pro dosažení maximální  pevnosti  odmastěte výrobkem
TECHNOSOL®.
Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
TL® FIX nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C do 35 °C. Pro lepší zpracování v nízkých teplotách je
možné tmel zahřát na pokojovou teplotu.
Při lepení rozměrných a těžších materiálů nanášejte tmel bodově ve čtvercích cca 10–15 cm od sebe.
Rovněž lze tmel nanášet nepřerušovaně jako tzv. „housenku“. Těžké předměty doporučujeme raději
zafixovat.
Po práci nechejte tmel vyčnívat cca 1 cm z trysky, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Báze 1 komponentní MS polymer
Teplota zpracování +5 až +35 °C
Čas počátečního vytvrzení 10 min
Rychlost vytvrzení 2–3 mm během 24 hodin
Maximální spára 5 mm
Teplotní odolnost –45° až +95 °C, krátkodobě do +130 °C
Pevnost v tahu (DIN 53504) 2,2 N/mm2
Průměrná pevnost ve střihu (DIN 53283) 1,3 N/mm2
Hustota směsi 1,60 g/cm3
Tvrdost – Shore A (DIN 53505) 58

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše-bílá 580 960
310 ml kartuše-šedá 580 965

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

TL® PISTOLE
Profesionální  pistole  určená  pro  vytlačování  všech  typů
výrobků NOVATMEL®, TL® TMEL, SITT®, SILSTAR®, MS TMEL®,
TL®  FIX a ostatních typů tmelů dodávaných v obdobných
typizovaných kartuších.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 350 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

TL® TMEL
TL®  TMEL je 100% elastický těsnicí  tmel pro profesionální
použití. Vyniká vysokou přilnavostí, vynikajícími těsnicími a
lepicími  schopnostmi.  Je  použitelný  v  rozsahu  provozních
teplot od –45 °C do 190 °C.

POUŽITÍ
TL® TMEL je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění motorů, převodových skříní, přírub
vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů pro lepení skel a okenních konstrukcí – lepí i
na zeď. Je vhodný pro těsnění zásobníků s pitnou vodou. TL® TMEL přilne i na mírně vlhké a mastné
povrchy, vyrovná poškození a nerovnosti spojovaných ploch. Velmi dobře lepí sklo, keramiku,
lakované plochy, barevné kovy, ocel, dřevo, různé druhy umělých hmot, silikonovou gumu a další
materiály.

VÝHODY

• dobrá odolnost ropným látkám
• rozsah provozních teplot od -45 °C do 190 °C
• vyrovnává nerovnosti a poškození ploch

• vynikající těsnicí vlastnosti
• vysoká přilnavost
• dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od –30 °C až do 55 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování od –30 °C do +55 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C) 10–25 min.
Tepelná stálost od –45 °C do +190 °C (krátkodobě +210 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný) > 460 °C (DIN 51794)
Smrštitelnost 3,5 % (DIN 52451)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše-čirá 580 100
310 ml kartuše-bílá 580 200
310 ml kartuše-černá 580 300

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

TL® TMEL 350
TL®  TMEL  350  je  vynikající  silikonový  těsnicí  tmel  pro
profesionální  použití.  Vyniká širokým rozsahem provozních
teplot  (až  do  350  °C),  chemickou  odolností  a  vynikající
přilnavostí.

POUŽITÍ
Používá se na těsnění přírub, motorů, převodovek, různých nádrží, styčných rovin, vzduchotechniky,
klimatizace, mrazicích systémů, sušiček, vyhřívacích jednotek ap. Dokonale přilne, přizpůsobí se a
vyrovná veškeré nerovnosti. Nahrazuje běžně používané typy těsnění. Odolává kyselinám, louhům,
olejům, pohonným hmotám, ozonu a UV záření. Často se používá jako podpůrné těsnění těsnicích O
kroužků, hydraulických rozvodů i ke spojování silikonových těsnění. TL® TMEL 350 má vynikající
přilnavost ke kovům (i povrchově upraveným), sklu, keramice, betonu, gumě a většině umělých
hmot.

VÝHODY

• rozsah provozních teplot
• vysoká přilnavost

• výborné těsnicí schopnosti
• chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od –30 °C do 55 °C.
4. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování od –30 °C do 55 °C
Doba vytvoření nelepivé slupky(20 °C) 10–20 min.
Teplotní odolnost od –70 °C do 285 °C (krátkodobě 350 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný) 450 °C
Tvrdost 30 Shore
Tažnost 400 %
Pevnost 2 MPa
Doba vulkanizace 3 mm/24 h

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše-červená 580 950

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA
POTRUBÍ
UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA POTRUBÍ UBP je pás zpevňovací
tkaniny ze skelných vláken. Je určena pro rychlé a trvalé
opravy potrubí. V mnoha případech nahradí jeho svařování.

POUŽITÍ
Široké použití nachází při opravách potrubí v chemickém, potravinářském, strojírenském průmyslu a
energetice. Její výhody využijete všude tam, kde potřebujete rychle a jednoduše opravit poškozené
potrubí, aniž byste museli zařízení na dlouhou dobu odstavit z provozu. Eliminuje komplikovanou
manipulaci se svářecími soupravami a následné riziko nebezpečí výbuchu. Odolává ropným látkám,
ředěným roztokům různých anorganických solí, alkálií a kyselin. Dokonale drží na potrubí z oceli,
mědi, PVC, hliníku a skelných laminátů. Je zdravotně nezávadná a vhodná pro kontakt s pitnou
vodou.

VÝHODY

• jednoduchá a rychlá aplikace
• odolává teplotám do 480 °C
• vydrží tlak do 20 barů
• vhodné pro opravu pod vodou

• výborná ochrana proti korozi
• oprava hotová do 30 minut
• trvale opraví téměř jakýkoliv materiál
• nahrazuje svařování

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před započetím opravy odstraňte tlak z poškozené části potrubí.
2. Z okolí poškozeného místa odstraňte všechny nečistoty (olej, mazivo, rez, těsnicí pásky) nejlépe
použitím drátěného kartáče nebo brusného papíru.
3. Nasaďte si ochranné rukavice.
4. Ze soupravy vyjměte tmel. Odlomte množství tmelu dostatečné k zalepení poškozeného místa.
Doporučujeme tmel hníst a aplikovat v množství ne větším než 25–30 gramů.
5. Hněťte tmel až do dosažení jednotné barvy (konsistentní šedá barva). Po dosažení požadované
konzistence se tmel začne zahřívat.
6. Takto zpracovaný tmel aplikujte na poškozenou část potrubí. Tmel by měl být umístěn dříve, než
začne tvrdnout (obvykle během 2 minut). Pokud je opravovaná část potrubí ponořená v kapalině,
vtlačte tmel do opravované oblasti a držte jej na místě až do počátku adheze.
7. Otevřete fólii a vyjměte pásku. Ponořte pásku do studené vody. Během ponoření pásku několikrát
zmáčkněte po dobu 30–40 sekund, abyste se ujistili, že se voda dostala na celou plochu pásky.
8.  Začněte omotávání  pásky na protější  straně praskliny.  Pásku udržujte celou dobu napnutou.
Pokračujte s omotáváním potrubí tak, až je páska aplikována v 8–10 vrstvách a 5 cm z každé strany
praskliny.
9. Když je celá páska omotána kolem potrubí tiskněte a utáhněte ji rotováním rukou ve směru omotá-
ní. Takto se ujistíme, že všechny vrstvy pásky jsou dobře utaženy.
10. Jakmile se pryskyřice začne vytvrzovat, nastane bobtnání a bublání. Tento vytvrzovací proces
zapříčiní uvolnění pásky. Opakujte krok 9 po dobu přibližně 15 minut, abyste zabránili odmotání
pásky. Když se vytvrzovací proces blíží ke konci, páska začne být velice lepivá a drží se sama na
místě bez odmotávání.
11. Vytvrzovací proces bude ukončen běh 30–40 minut. Vytvrzovací proces bude delší ve vlhkém
nebo chladném prostředí.
12. Nezbytný úklid lze provést pomocí TECHNOSOLU®.
13. Po úplném vytvrzení lze opravené místo přebrousit nebo přetřít barvou.

TECHNICKÁ DATA

Složení pás ze skelných vláken s PU pryskyřicí + rychle
tuhnoucí tmel

Doba zpracování cca 2–4 minuty
Doba vytvrzení (20 °C) cca 30–40 minut
Provozní teplota do 480 °C

Provozní tlak do 20 barů(provozní tlak záleží na tloušťce a šířce
návinu a na jeho překrytí)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 × 150 cm 584 005
7,5 × 275 cm 584 002

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

UNITMEL®

UNITMEL®  je  syntetický  trvale  pružný  těsnicí  tmel  se
samovýtlačným  mechanizmem  pro  profesionální  použití.
Vyniká vysokou přilnavostí, vynikajícími těsnicími a lepicími
schopnostmi. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od
– 55 do +285 °C.

POUŽITÍ
UNITMEL® nahrazuje běžně používaná těsnění (papír, korek, klingerit apod.), je velmi vhodný a
spolehlivý materiál pro těsnění přírub a vík motorů, převodových skříní, přírub vzduchových potrubí,
čerpadel, turbín, vodních okruhů, kde se dokonale přizpůsobí povrchu a vyrovná všechny nerovnosti.
Široce využitelný je i na těsnění klimatizací, sušiček, mrazicích zařízení, elektrospotřebičů,
vyhřívacích jednotek a jako podpůrné těsnění těsnicích O kroužků hydraulických rozvodů.

VÝHODY

• výborná chemická odolnost
• neobsahuje silikon
• rozsah provozních teplot od –55 do 285 °C
• vyrovnává nerovnosti a poškození ploch

• vynikající těsnicí vlastnosti
• vysoká přilnavost
• dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte při teplotách od –30 °C až do 55 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, event. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu z výtlačné trysky.

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování –30 až +55 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C) 10 min.
Tepelná stálost –55 až +285 °C (krátkodobě 310 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný) > 460 °C (DIN 51794)
Smrštitelnost 2,5 % (DIN 52451)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

200 ml tlaková dóza-černá 582 050

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

UNITMEL® 330
UNITMEL®  330 je vynikající syntetický těsnicí tmel červené
barvy  se  samovýtlačným  mechanizmem  pro  profesionální
použití. Vyniká vysokou přilnavostí, vynikajícími těsnicími a
lepicími  schopnostmi.  Je  použitelný  v  rozsahu  provozních
teplot od –55 do 330 °C.

POUŽITÍ
UNITMEL® 330 nahrazuje běžně používaná těsnění (papír, korek, klingerit apod.). Díky vysoké tepelné
odolnosti je velmi vhodný pro aplikace, kde se tato vlastnost využije. Např. těsnění přírub, vík
motorů, převodových skříní, přírub vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů, kde se
dokonale přizpůsobí povrchu a vyrovná všechny nerovnosti. Široce využitelný je i na těsnění
klimatizací, sušiček, mrazicích zařízení, elektrospotřebičů, vyhřívacích jednotek a jako podpůrné
těsnění těsnicích O kroužků hydraulických rozvodů.

VÝHODY

• výborná chemická odolnost
• rozsah provozních teplot od –55 do 330 °C
• vyrovnává nerovnosti a poškození ploch

• vynikající těsnicí vlastnosti
• vysoká přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ
Tlakovou dózu uvedete do provozu tak, že drátěnou spoušť sklopíte a nacvaknete k aretačnímu
prstenci ventilu. Potom LEHCE přidržte drátěnou spoušť na aretačním prstenci a otočte plastovou
špici o 90°. Nyní je drátěná spoušť zafixovaná mezi aretačním prstencem a zajišťovacími křidélky.
Přesvědčte se, že spoušť již nejde zvednout. Sejměte červenou krytku a stlačením drátěné spouště k
tělu dózy vytlačte potřebné množství tmelu.
UNITMEL® 330 nanášejte na plochy zbavené hrubých nečistot a odmaštěné např. TECHNOSOLEM®.
UNITMEL® 330 vulkanizuje vzdušnou vlhkostí, po cca 10 min vytvoří nelepivý povrch. Pro dosažení
všech uváděných vlastností musí být zcela zvulkanizován.

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování –30 až +55 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C) 10 min.
Tepelná stálost –55 až +330 °C
Bod vznícení (nezvulkanizovaný) > 460 °C (DIN 51794)
Smrštitelnost 2,5 % (DIN 52451)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

200 ml tlaková dóza-červená 582 070

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPREJE

PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MAZÁNÍ

MAZÁNÍ
SPREJE

MEGA OLEJ® PLUS

MEGA  OLEJ®  PLUS  je  vysoce  účinný  penetrační  olej  s
vynikajícími mazacími schopnostmi pro všestranné použití.

POUŽITÍ
MEGA OLEJ® PLUS má vynikající  mazací  vlastnosti,  vysokou pronikací  schopnost a velmi dobrou
přilnavost. Působí dlouhodobě, snižuje opotřebení, hlučnost a zároveň prodlužuje životnost zařízení.
Maže  všechny  typy  ložisek,  ventily,  osy,  závity,  převody,  bovdeny,  jemné  mechanizmy  apod.
Odstraňuje  vrzání  pohyblivě  spojených  dílů,  uvolňuje  zarezlé  šrouby,  matice,  zatuhlá  ložiska  a
zároveň funguje jako dobrá ochrana proti  korozi.  Má malý sklon k oxidaci,  a proto je obzvláště
vhodný pro dlouhodobé mazání.

VÝHODY

• stabilita při vysokých teplotách
• extrémní zatížitelnost*

• velmi přilnavý
• snižuje tření

NÁVOD K POUŽITÍ
Místo  aplikace  očistěte  od  rzi,  prachu  a  pevných  nečistot.  Odstraňte  zbytky  starého  maziva  a
odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

TECHNICKÁ DATA

Barva čirá
Složení minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí 94 °C
Měrná hmotnost (20 °C) 0,85 g/ml

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 900

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

MAZÁNÍ
SPREJE

MEGA OLEJ® PLUS

MEGA  OLEJ®  PLUS  je  vysoce  účinný  penetrační  olej  s
vynikajícími mazacími schopnostmi pro všestranné použití.

POUŽITÍ
MEGA OLEJ® PLUS má vynikající  mazací  vlastnosti,  vysokou pronikací  schopnost a velmi dobrou
přilnavost. Působí dlouhodobě, snižuje opotřebení, hlučnost a zároveň prodlužuje životnost zařízení.
Maže  všechny  typy  ložisek,  ventily,  osy,  závity,  převody,  bovdeny,  jemné  mechanizmy  apod.
Odstraňuje  vrzání  pohyblivě  spojených  dílů,  uvolňuje  zarezlé  šrouby,  matice,  zatuhlá  ložiska  a
zároveň funguje jako dobrá ochrana proti  korozi.  Má malý sklon k oxidaci,  a proto je obzvláště
vhodný pro dlouhodobé mazání.

VÝHODY

• stabilita při vysokých teplotách
• extrémní zatížitelnost*

• velmi přilnavý
• snižuje tření

NÁVOD K POUŽITÍ
Místo  aplikace  očistěte  od  rzi,  prachu  a  pevných  nečistot.  Odstraňte  zbytky  starého  maziva  a
odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

TECHNICKÁ DATA

Barva čirá
Složení minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí 94 °C
Měrná hmotnost (20 °C) 0,85 g/ml

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 900

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN
Profesionální aplikační pistole pro aerosolové spreje. Díky
univerzálnímu uchycení je vhodná pro veškeré standardní
sprejové barvy, maziva, lepidla apod. Umožňuje komfortní
uchopení spouště a přesné dávkování.  Struktura povrchu
zabraňuje vyklouznutí. Vhodná pro všechny velikosti rukou.
Je  vhodná  i  pro  snadnou  manipulaci  v  rukavicích.
Ergonomický design rukojeti a spouště odpovídá přirozené
pozici  zápěstí  při  uchopení,  snižuje  únavu.  Vyrobeno  z
recyklovaného netoxického polypropylenu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pevně uchopte nádobu spreje mezi palec a 4 prsty.1.
Při NASAZENÍ aplikátor pevně nasuňte na horní kroužek spreje.2.
Při SEJMUTÍ vysuňte spodní část aplikátoru z horního kroužku spreje.3.
NIKDY neotvírejte vytažením nahoru nebo dolů.4.
Pro bezpečné nasazení a sejmutí držte sprej a aplikátor v rovině.5.
Nedotýkejte se prsty spouště.6.
Otáčejte nádobou spreje, dokud nemáte trysku spreje v otvoru směřujícím od Vás.7.
Aplikační pistole slouží k snadnému stříkání sprejů. Netřepte sprejem za jakoukoliv část aplikátoru!8.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci používejte ochranu očí.

UPOZORNĚNÍ

Nebudete-li sprej používat, sejměte z něj aplikační pistoli

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 200 736

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

AUTOMATICKÁ MAZNICE
MEGATUK®

Jednobodová  maznice  pro  automatický  přísun  maziva  po
dobu 1 až 12 měsíců. Zajišťuje nepřetržitou dodávku maziva.
Snižuje náklady a zkracuje čas vynaložený na údržbu. Řeší
problémy  s  nedostatečným  mazáním  nebo  naopak  s
přemazáváním.  Systém je  prachu a vodě odolný a  lze jej
aplikovat i pro trvale zatopené prostředí. Maznice je až 3-
krát opakovaně použitelná díky vyměnitelné hnací jednotce.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pomocí  imbusového klíče nastavte požadovaný počet měsíců,  po které bude maznice pracovat.
Systém lze kdykoliv zastavit přepnutím na "0" a opětovně spustit. Nastavení lze kdykoliv měnit.

TECHNICKÁ DATA

vyvíječ plynu suchý článek
pracovní tlak max. 5 bar
pracovní čas plynulé nastavení 1-12 měsíců
pracovní teplota -20°C až +55°C
objem maznice 125 ml
obnovení náplně lze 3x znovu naplnit
rozměry prům. 52 mm, výška 100 mm
připojovací závit G 1/4", délka závitu 14 mm

Nastavení dodávaného množství maziva dle pracovní teploty
počet dnů 30 90 180 270 360
ml / den 4,17 1,39 0,69 0,46 0,35
nastavení dle
teploty      

-20°C + 2 4 6,5 8,5
4°C + 2,5 5,5 8 10,5
20°C 1 3 6 9 12
40°C 1 3 6,5 9,5 -
55°C 1 3,5 7 10 -

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

automatická maznice Megatuk LD2 125 ml 205 352
automatická maznice Megatuk MP4 125 ml 205 354
náhradní hnací jednotka 125 ml 205 353

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

BTS®

BTS®  je  univerzálně  použitelné  bílé  tixotropní  mazivo  s
obsahem částic PTFE odolné vodě a teplotě až 150 °C.

POUŽITÍ
BTS® má vynikající přilnavost a vzhledem ke své tepelné odolnosti do 150 °C a vodostálosti do cca
90°C může být používán v mnoha odvětvích průmyslu, dopravě, dílnách, autoservisech apod. Díky
svému chemickému složení je trvanlivý a velmi odolný proti kyselinám, solím a zásadám. BTS®

minimalizuje otěr a opotřebení různých druhů materiálů, přičemž zajišťuje dlouhodobé mazání a
ochranu pantů, zámků, ložisek, soukolí, pružin, řetězů, kloubových a čepových spojů, ventilátorů,
převodovek, kohoutů topení, vodních čerpadel apod.

VÝHODY

• vynikající přilnavost
• dobrá pronikací schopnost i na obtížně
přístupná místa

• nevysychá ani netvrdne
• optimálně maže při vysokých i nízkých
teplotách

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Ošetřovaný povrch zbavte starých maziv (výrobkem TECHNOSOL®)
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte (2 min).
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.
4. Protřepávejte i během používání.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 111,7 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 583 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3137 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

KERAMON®

KERAMON®  je  speciální  mazací  a  separační  přípravek  bez
obsahu kovů. Je vhodný k ochraně šroubových i narážených
spojení před korozí, zadřením a oxidací. KERAMON® vyniká
výbornou  přilnavostí  a  je  odolný  teplotám od  –50  °C  do
+1450 °C.

POUŽITÍ
KERAMON® se používá pro ochranu kovů v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe, kde může
způsobit škodu koroze, opotřebení a zareznutí. Je obzvlášť vhodný při montáži a demontáži
součástek, kdy snižuje tlak vznikající mezi kovy a tak chrání závity. KERAMON® je kromě toho i
vynikající mazací prostředek pro statické, vysoce namáhané díly a pomalu se točící zařízení ve
vysoké teplotě. O dolává oplachování sladkou i slanou vodou, silným alkalickým činidlům a většině
chemických par. KERAMON® není citlivý na většinu plynů – jako propan, butan, zemní plyn, helium,
freon a dusík.

VÝHODY

• zabraňuje korozi, oxidaci a naleptávání
• odolává vysokým tlakům
• neobsahuje kovy
• snižuje opotřebení materiálu

• má vynikající tepelnou vodivost
• zabraňuje zapečení spojů a těsnění
• ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu min. 2 minuty protřepejte a průběžně třepejte před každou aplikací.
2. Ošetřovaný povrch zbavte koroze a zbytku maziv (nejlépe výrobkem TECHNOSOL®)
3. Nanášejte tenký film ze vzdálenosti cca 20 cm.

UPOZORNĚNÍ

KERAMON® se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 1483 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3027 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 201 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

KERAMON® PASTA
KERAMON® PASTA je speciální vysokotlaké montážní mazivo
s  vynikající  odolností  vůči  povětrnostním  podmínkám.
Vyznačuje se extrémní přilnavostí a vysokou odolností vůči
vodě, páře a solným mlhám. Dlouhodobě chrání před korozí,
zadřením a  oxidací  šroubová  i  narážená  spojení.  Odolává
vysokým tlakům, agresivním látkám a vysokým teplotám od
–30  °C  do  +1450  °C.  Neobsahuje  kovy  a  nepodporuje
elektrochemickou  korozi.

POUŽITÍ
KERAMON® PASTA se používá v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe pro ochranu kovových částí
proti korozi, elektrochemické korozi, opotřebení a zapečení. Je určen hlavně pro aplikace ve
strojírenském, plastikářském, chemickém, automobilovém, zemědělském i jaderném průmyslu. Při
práci s nerezem se používá jako přilnavé, vodě, teplotě a tlaku odolné mazivo. Usnadňuje montáž a
demontáž šroubových spojů všech druhů i po velmi dlouhém provozu. Doporučuje se na místech, kde
kovové pasty z optického hlediska nebo z elektrochemických důvodů nemohou být používány.
Nedochází k žádné vedlejší reakci KERAMONU® s kovovými díly.

VÝHODY

• zabraňuje korozi a oxidaci
• má vynikající tepelnou odolnost*

• snižuje opotřebení materiálů
• zkracuje opravářské a údržbářské práce

NÁVOD K POUŽITÍ

Materiál, který má být chráněn musí být před aplikací zbaven rzi, mechanických nečistot a odmaštěn
prostředkem TECHNOSOL®. Lehce potřete místo, které má být chráněno. Při použití jako mazadlo je
nutné zbavit místo aplikace starého tuku.

TECHNICKÁ DATA

Fyzikální stav pasta
Barva bílá
NGLI třída 2–3
Hustota při 25 °C 1300 kg/m3
Teplotní rozsah použití –30 °C do +1450 °C
Pevnost v tlaku 230 N/mm2
Koeficient tření (SRV – test) a N 15500 0,19
Stálost na tlak (VKA – test) 3800–4000 A
Bod skápnutí NF T 60 102 190 °C
Těkavost při 100 °C 6 % množství

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g pasta 201 105

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

MEGA OLEJ®

MEGA OLEJ® je výjimečný mazací a separační prostředek na
bázi PTFE bez obsahu silikonu. Rozsah pracovních teplot –20
až 185 °C.

POUŽITÍ
MEGA OLEJ® má díky svým vlastnostem velmi široké využití. Má vysokou pronikací schopnost,
rozhýbe nepohyblivé nebo zarezlé díly a vytvoří mimořádně mechanicky a chemicky odolnou
vrstvičku PTFE, která má až desetinásobnou životnost proti běžným mazivům. Nenapadá gumu ani
plastické hmoty, odpuzuje vodu a prach. Uplatňuje se při mazání řetězů, ozubených kol, ozubených a
šroubových převodů, kluzných a kuličkových ložisek, kloubových spojů, pákových převodů, vodicích
šroubů, lan, lanovodů apod.

VÝHODY

• extrémní mazací schopnost
• bez obsahu silikonu*

• vynikající pronikací schopnost
• výborný separátor

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Chráněný povrch zbavte všech nečistot a odmastěte přípravkem TECHNOSOL®.
3. Nanášejte v tenké vrstvě ze vzdálenosti cca 20 cm.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 69 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 725 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3155 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

300 ml sprej 204 000
5 l kanystr 204 005
25 l kanystr 204 025

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MEGA OLEJ® AD
Mazací  a  separační  prostředek  na  bázi  PTFE  bez  obsahu
silikonu s aditivy. Vytváří mimořádně mechanicky a chemicky
odolnou vrstvu PTFE, která má až desetinásobnou životnost
proti běžným mazivům. Nenapadá gumu ani plastické hmoty.
Rozsah pracovních teplot –20°C až +185°C.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10 l kanystr 204 006

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®, OLEJNIČKA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

MEGA OLEJ® PLUS
MEGA  OLEJ®  PLUS  je  vysoce  účinný  penetrační  olej  s
vynikajícími  kluznými  schopnostmi  pro  všestranné použití.
Vyniká dlouhou životností, stabilitou a odolností teplotám až
200°C.  Na  povrchu  vytváří  vysoce  kluzný  povlak  snižující
tření.

POUŽITÍ
MEGA OLEJ® PLUS má vynikající mazací vlastnosti, vysokou pronikací schopnost a velmi dobrou
přilnavost. Působí dlouhodobě, snižuje opotřebení, hlučnost a zároveň prodlužuje životnost zařízení.
Maže všechny typy ložisek, ventily, osy, závity, převody, bovdeny, jemné mechanizmy apod.
Odstraňuje vrzání pohyblivě spojených dílů, uvolňuje zarezlé šrouby, matice, zatuhlá ložiska a
zároveň funguje jako dobrá ochrana proti korozi. Má malý sklon k oxidaci, a proto je obzvláště
vhodný pro dlouhodobé mazání.

VÝHODY

• stabilita při vysokých teplotách až 200°C
• extrémní zatížitelnost
• velmi přilnavý

• snižuje opotřebení
• zamezuje korozi
• prodlužuje mazací intervaly

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo  aplikace  očistěte  od  rzi,  prachu  a  pevných  nečistot.  Odstraňte  zbytky  starého  maziva  a
odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

VHODNÉ APLIKACE

Kluzná i valivá ložiska, kluzná vedení, zámky, jemné mechanismy, nářadí, pohyblivé spoje, bowdeny,
řetězy, závity.

TECHNICKÁ DATA

Barva čirá
Složení minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí 94 °C
Měrná hmotnost (20 °C) 0,85 g/ml
Teplotní odolnost + 200°C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 900

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, OTAVON® 3000
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

MEGATUK® G9 SPREJ
Bílá  vazelína  s  vysokým  obsahem  teflonu  vhodná  pro
dlouhodobé mazání mechanických částí s vysokým počtem
pracovních  cyklů.  Použitelná  v  potravinářském  a
zdravotnickém průmyslu - atest pro styk s potravinami NSF
č.  154902  H1.  Pracuje  v  teplotním  rozsahu  od  -20°C  do
+160°C.

POUŽITÍ
Megatuk® G9 čisté mazivo bez chuti a zápachu pro mazání otevřených mechanizmů v zemědělském
a potravinářském průmyslu a pro aplikaci vyžadující vysokou úroveň čistoty. Obsahuje vysoký podíl
pevných maziv vytvářející odolný film. Speciálně pro dlouhodobé mazání mechanických částí
vystavených vibracím a střihovému efektu. Ve formě aerosolu pro použití na pohybující se
mechanismy či jejich části.

Chrání proti opotřebení a proti korozi. Výtečně odolává stříkající vodě a páře. Odolný kyselému
prostředí.

VÝHODY

• Čisté mazivo
• Dlouhodobé mazání

• Vysoký obsah teflonu
• Odolné vodě a páře

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací odstraňte stará maziva, prach a pevné nečistoty.
Sprej před použitím protřepte pohybem nahoru a dolů, až se uvolní kulička uvnitř spreje. Nanášejte
ze vzdálenosti 15 až 25 cm od povrchu. Sprej pracuje v libovolné poloze.

VHODNÉ APLIKACE

Mazání převodovek (ozubené, šnekové převody)
Výroba zdravotnických pomůcek
Mazání dopravníkových vedení, válcových dopravníků
Mazání čerpadel, ventilů, šoupátek

Mazání ložisek, kladek, kloubů, řetězů

TECHNICKÁ DATA

Barva bílá
Složení základního oleje minerální olej
Pevné mazací složky PTFE
Zápach bez zápachu
Hustota (20°C) 920 kg/m3

Viskozita 40°C 100 mm2/s-1

Teplotní odolnost -20°C +160°C (krátkodobě +170°C)
Shell test 4-kulička zatížení 2150 N
Otáčkový faktor 150.000 mm/min-1

NGLI třída 2

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

650 ml sprej 205 401

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX, SOLTECH® G9
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MEGATUK® HTG 230
MEGATUK®  HTG  230  je  vysokoteplotní  plastické  mazivo
konzistenční  třídy  NLGI  2/3,  vyrobené  na  bázi  viskózního
tepelně  stabilního  syntetického  základového  oleje
zpevněného  polymočovinou.

POUŽITÍ
MEGATUK® HTG 230 je určen k mazání tlakově a nárazově silně zatěžovaných valivých a kluzných
ložisek pracujících při vysokých teplotách.

VÝHODY

• odolný vůči oxidaci
• velmi vysoká tepelná zatížitelnost
• prodlužuje interval mazání
• dobré antikorozní vlastnosti

• vysoká odolnost proti tlaku
• výborná přilnavost
• odolný vůči vodě
• zvýšení životnosti strojů a nástrojů

TECHNICKÁ DATA
Rozsah teplot použití při kontinuálním
domazávání –40 °C až +200 °C
Krátkodobá maximální teplota při kontinuálním
domazávání +230 °C

Při trvalých teplotách nad +200 °C je třeba přiměřeně zkrátit domazávací intervaly.
Bod skápnutí (DIN I SO 2176) nad 300 °C
Penetrace (DIN I SO 2137) 240 až 265 1/10 mm
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807 část 1) až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802) stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811) stupeň koroze 1 – 150
Zpevňovadlo polymočovina
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51
562) cca 460 mm2/s

ČKS-svárové zatížení (DIN 51 350) 3200 N
Mechanicko dynamická zkouška:  
doba použití při 190 °C (DIN 51821-02-
A/1500/6000-190) F50 > 100 h

Označení (DIN 51 502) KPHC 2/3 R-40

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše 205 800
25 kg plechovka 205 825

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®, TLAKOVÁ MAZNICE, MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MEGATUK® LD2
MEGATUK®  LD2  je  plastické  mazivo  vysoké  výkonnosti,
konzistenční třídy NLGI 2, vyráběné na bázi lithného mýdla a
ropného  oleje,  zušlechtěné  PTFE  a  jinými  synergicky
působícími  tuhými  bílými  mazivy.

POUŽITÍ
MEGATU K® LD2 je určen k mazání valivých a kluzných ložisek zatěžovaných vysokými tlaky,
pracujících při zvýšených teplotách a nízkých otáčkách.

VÝHODY

• odolný vůči oxidaci
• odolný vůči vodě
• dobré protikorozní vlastnosti
• vysoká tepelná zatížitelnost
• vysoká odolnost proti tlaku*

• výborná přilnavost
• prodlužuje interval mazání
• zvýšení životnosti strojů a nástrojů
• dobré vlastnosti při nouzovém chodu

UPOZORNĚNÍ

Při  trvalých  teplotách  nad  +150  °C  je  třeba  podle  tepelného  zatížení  domazávat  v  kratších
intervalech.

TECHNICKÁ DATA
Rozsah teplot použití při kontinuálním
domazávání –20 až +150 °C

Krátkodobá maximální teplota +200 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176) nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137) 265 až 295 1/10 mm
Odolnost vůči vodě až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802) stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811) Stupeň koroze 1-150
Zpevňovadlo Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51
562) cca 115 mm2/s

ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350) 5800 N
Označení (DIN 51 502) KPF2 P -20
Otáčkový faktor n × ds mm/s 200.000

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše 205 500
15 kg plechovka 205 515
25 kg plechovka 205 525
50 kg plechovka 205 550

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®, TLAKOVÁ MAZNICE, MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MEGATUK® LT5
MEGATUK® LT 5 je speciální plastické mazivo, konzistenční
třídy  NLGI  2,  zelené  barvy,  vyráběné  na  bázi  lithného
komplexního mýdla, obohaceného PTFE. Je odolné vůči vodě,
vysokým  tlakům,  teplotám  a  má  vynikající  nouzové
vlastnosti. Trvale použitelný v rozsahu teplot –35 °C až +140
°C, krátkodobě nebo s domazáváním až +160 °C.

POUŽITÍ
MEGATUK® LT 5 je určen pro mazání valivých a kluzných ložisek, především při vysokém dynamickém
namáhání, zvýšených tlacích a teplotách. Je vhodný pro mazání všech typů ložisek středních a
vyšších obvodových rychlostí, čepů, kloubů (včetně homokinetických) a drážkových hřídelů.

VÝHODY

• výborná přilnavost
• obsahuje PT FE
• odolný vůči vodě

• dobré antikorozní vlastnosti
• vynikající nouzové vlastnosti
• vysoká odolnost proti tlaku a teplotě

ZAŘAZENÍ PODLE

ISO 6743/9 ISO-L-X-CDHB 2
DIN 51502 KPF 2 N – 30

TECHNICKÁ DATA

Barva zelená
Rozsah teplot při trvalém mazání/krátkodobě –35 až 140 °C/+160 °C
Třída NLGI 2
Bod skápnutí (DIN I SO 2176) 200 °C
Penetrace (DIN I SO 2137) 280
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807/1) 0–90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802) stupeň koroze 0
Zpevňovadlo Lithné mýdlo obohacené PT FE
Viskozita základového oleje při 40°C (DIN 51 562) 180–200
Roll-Stability T est (ASTM D 1831-64):  
zvýšená penetrace o % max. 15
Odlučivost oleje 100 °C/24hod.,% hm. max. 15
Otáčkový faktor (n.ds) 350 000

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše systém Lube-Shuttle (LBS) 205 490
400 ml kartuše klasik (KL) 205 491
500 ml dóza 205 492
15 kg sud 205 493
25 kg sud 205 494

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®, TLAKOVÁ MAZNICE, MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MEGATUK® MP1100
MEGATUK® MP 1100 je plastické mazivo hnědočerné barvy na
bázi  komplexního  mýdla,  obohacené  pevnými  látkami.  Je
určené především pro mazání stopek nástrčných nástrojů a
pouzder elektrických, hydraulických a pneumatických kladiv
a podobných strojů.

POUŽITÍ
MEGATUK® MP 1100 je speciální plastické mazivo odolné vysokým tlakům a teplotám. Je určené pro
mazání stopek nástrčných nástrojů a pouzder hydraulických, pneumatických, elektrických kladiv a
podobných zařízení. Své uplatnění nachází ve stavebnictví, těžkém průmyslu a službách. MEGATUK®

MP 1100 není vhodný jako mazivo pro valivá a kluzná ložiska.

VÝHODY

• odolný tření
• dobré antikorozní vlastnosti
• vysoká odolnost proti tlaku a teplotě
• výborná přilnavost

• zvýšení životnosti strojů a nástrojů
• odolný vůči vodě
• film pevných částic působí až do 1100 °C

TECHNICKÁ DATA

Rozsah teplot pro použití při trvalém mazání –20 až +1100 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176) nad 250 °C
Penetrace (DIN I SO 2137) 265 až 295
Odolnost vůči vodě 0–90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802) stupeň koroze 0
Zpevňovadlo mýdlo s komplexy hliníku
Viskozita základového oleje při 40 °C(DIN 51 562) cca 350 mm2/s
Označení (DIN 51 502) MF 2 U-20

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše 205 920
25 kg plechovka 205 910
100 g dóza 205 940
500 ml dóza 205 915

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®, TLAKOVÁ MAZNICE, MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MEGATUK® MP4
MEGATUK®  MP4  je  plastické  mazivo  béžové  barvy,
konzistenční třídy NLGI 1/2, vyráběné na bázi lithného mýdla
a  vysoce  viskózního  tepelně  stabilního  ropného  oleje,
zušlechtěné  PTFE  a  jinými  synergicky  působícími  tuhými
bílými mazivy, je vhodné pro střední a vysoké otáčky.

POUŽITÍ
MEGATUK® MP4 je určený k mazání vysoce tlakově a nárazově zatěžovaných valivých a kluzných
ložisek, pracujících i při zvýšených teplotách.

VÝHODY

• odolný vůči oxidaci
• odolnost vysokým teplotám
• prodlužuje interval mazání
• dobré antikorozní vlastnosti
• vysoká odolnost proti tlaku

• výborná přilnavost
• zvýšení životnosti strojů a nástrojů
• dobré nouzové vlastnosti
• odolný vůči vodě

UPOZORNĚNÍ

Při trvalých teplotách nad +160 °C je třeba přiměřeně zkrátit domazávací intervaly

TECHNICKÁ DATA
Rozsah teplot použití při kontinuálním
domazávání –20 až +160 °C

Krátkodobá maximální teplota +220 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176) Nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137) 280 až 310 1/10 mm
Odolnost vůči vodě až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802) stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811) Stupeň koroze 1–150
Zpevňovadlo Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51562) Cca 500 mm2/s
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350) 6600 N
Označení (DIN 51 502) KPF 1/2 P -10
Otáčkový faktor n × ds mm/s 280.000

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše 205 600
15 kg plechovka 205 615
25 kg plechovka 205 625
50 kg plechovka 205 650

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®, TLAKOVÁ MAZNICE, MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

MKL®

MKL® je speciálně vyvinutý mazací kluzný lak na suché bázi.
Je vynikajícím prostředkem pro bezobslužné trvalé mazání v
extrémních podmínkách a zároveň se používá všude tam, kde
není  vhodné  používat  běžné  oleje,  vazelíny  nebo  mazací
tuky.

POUŽITÍ
MKL® se doporučuje jako vysoce kvalitní tuhé montážní mazivo, které zasychá do 5 minut a ihned
maže. K zajištění trvalého mazání stačí pouze tenká vrstva. MKL® je suché trvalé antistatické mazání
s rychleschnoucím kluzným protikorozním ochranným filmem. Je ideální jako zabíhací nebo
jednorázové mazání. Dále se používá pro mazání vodicích lišt, saní a závitových vedení u obráběcích
strojů, válečkových drah, hřídelí, ložisek, ozubených kol, šoupat apod.

VÝHODY

• zpomaluje korozi a snižuje tření
• nestárne a nevysychá
• je extrémně odolný tlaku

• má antistatické účinky, je odolný prachu, špíně
a vlhkosti
• snáší teplotní namáhání až 350 °C

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím dózu velmi dobře protřepejte (nejméně 2 minuty).
2. Podklad dokonale očistěte, zbavte tuku a špíny nejlépe výrobkem TECHNOSOL®.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 15 – 20 cm.
4. Aplikujte v 1 – 3 vrstvách dle poréznosti povrchu.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 123 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 883 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 202 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ
Mobilní plnicí centrální pneumatické zařízení na MEGATUK®

systém LUBE SHUTTLE pro sudy o velikosti 25 kg o vnitřním
průměru 300–335 mm sestávající z pneumatického zařízení, 2
m tlakové hadice DN12 s ZSA spojkou dle ISO normy 7241b
DN6/R1/4, krycího víka se třemi šrouby a pohyblivého pístu s
pryžovou manžetou.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 205 390

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

MOS®

MOS® je speciální mazací přípravek s obsahem mědi určený k
optimální  ochraně  šroubových  i  narážených  spojení  před
korozí, zadřením a oxidací. MOS® vyniká výbornou přilnavostí
a je odolný teplotám od –40 °C do +1350 °C.

POUŽITÍ
MOS® se používá pro ochranu kovů v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe, kde koroze,
opotřebení a zareznutí může způsobit škodu. Obsah mědi a speciálních přísad zaručuje vynikající
výsledky obzvláště při montáži a demontáži, kdy snižuje tlak vznikající mezi kovy, a tak chrání závity.
MOS® je kromě toho i vynikající mazací prostředek pro statické, vysoce namáhané díly a pomalu se
točící zařízení ve vysoké teplotě. Odolává oplachování sladkou i slanou vodou, silným alkalickým
činidlům, většině chemických par, vodním parám apod. MOS® není citlivý na většinu plynů, jako
propan, butan, zemní plyn, helium, freon, dusík ap.

VÝHODY

• zabraňuje korozi, oxidaci a naleptávání
• odolává vysokým tlakům
• zabraňuje zapečení spojů a těsnění
• snižuje opotřebení materiálu

• má vynikající tepelnou a elektrickou vodivost
• obsahuje měď
• ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte koroze, starých maziv (vhodné použít výrobek TECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm.

UPOZORNĚNÍ

MOS® se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 123 °C
Bod vzplanutí < –18 °C
Hustota (20 °C) 795 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3135 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 400

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

MOS® PASTA
MOS® PASTA je speciální mazací přípravek s obsahem mědi
určený k optimální ochraně šroubových i narážených spojení
před  korozí,  zadřením  a  oxidací.  MOS®  vyniká  výbornou
přilnavostí a je odolný teplotám od –40 °C do +1350 °C.

POUŽITÍ
MOS® PASTA se používá pro ochranu kovů v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe, kde koroze,
opotřebení a zareznutí může způsobit škodu. Obsah mědi a speciálních přísad zaručuje vynikající
výsledky obzvláště při montáži a demontáži, kdy snižuje tlak vznikající mezi kovy, a tak chrání závity.
MOS® i vynikající mazací prostředek pro statické, vysoce namáhané díly a pomalu se točící zařízení
ve vysoké teplotě. Odolává oplachování sladkou i slanou vodou, silným alkalickým činidlům, většině
chemických par, vodním parám apod. MOS® PASTA není citlivá na většinu plynů, jako propan, butan,
zemní plyn, helium, freon, dusík ap.

VÝHODY

• zabraňuje korozi, oxidaci a naleptávání
• snižuje opotřebení materiálu
• odolává vysokým tlakům
• zabraňuje zapečení spojů a těsnění

• má vynikající tepelnou a elektrickou vodivost
• obsahuje měď
• ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte koroze, starých maziv (vhodné použít výrobek TECHNOSOL®).
2. Lehce potřete místo, které má být chráněno.

UPOZORNĚNÍ

MOS® PASTA se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 123 °C
Bod vzplanutí < –18 °C
Hustota (20 °C) 795 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3135 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

60 g pasta 200 390
500 g pasta 200 405

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

NOVATES®

NOVATES® je transparentní mazací prostředek velmi vhodný
pro vysoce účinné mazání při vysokých tlacích a za extrémně
nepříznivých podmínek. NOVATES® chrání velmi dobře proti
korozi a může být použit v širokém rozsahu provozních teplot
od –35 °C až +285 °C.

POUŽITÍ
NOVATES® díky své řídké konzistenci proniká do obtížně přístupných míst, kde zhoustne. Proto je
velmi vhodný pro mazání řetězů, ozubených kol, mechanizmů dopravníkových pásů, ozubených a
šroubových převodů, kluzných a kuličkových ložisek, kloubových spojů, pákových převodů,
spojkových mechanizmů, vodicích šroubů, lan, lanovodů apod.

VÝHODY

• výborné pronikací schopnosti
• vynikající přilnavost

• odolává většině chemikálií
• prodlužuje životnost řetězů

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti 15 – 20 cm.
3. Místo aplikace zbavte před nástřikem tuku, špíny a nečistot, nejlépe výrobkem TECHNOSOL®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 134,7 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 712 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3195 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 800

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

OLEJ 250
OLEJ 250 je víceúčelový velmi přilnavý mazací prostředek bez
obsahu silikonu, použitelný na všechny druhy kovů, plastů a
gumy v rozsahu teplot od –20 °C do 250 °C.

POUŽITÍ
OLEJ 250 se použív jako ochrana povrchu, separátor forem a mazivo s mimořádnou přilnavostí a
životností. Výborně se uplatňuje jako mazivo v potravinářském a farmaceutickém průmyslu,
zemědělství a lesnictví, kde může dojít k přímému kontaktu maziva s potravinami nebo léky, nebo
tam, kde může dojít ke kontaminaci půdy. Dále při mazání přesných strojů a jemné mechaniky, kde
je kladen mimořádný důraz na čisté mazání. Rovněž nachází široké uplatnění při mazání čepů,
řetězů, vodicích tyčí, klapek a zámků. Maže všechny typy těsnění a O kroužků.

VÝHODY

• tepelná odolnost od 20 °C do 250 °C
• možný styk s potravinami

• absolutně čisté mazivo
• bez zápachu

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo  aplikace  očistěte  od  rzi,  prachu  a  pevných  nečistot.  Odstraňte  zbytky  starého  maziva  a
odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

TECHNICKÁ DATA

Barva čirá
Složení minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí 265 °C
Bod tuhnutí –30 °C
Hustota (20 °C) 857 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 204 105
25 l kanystr 204 125

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®, OLEJNIČKA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

Olej 250 G9
Olej  250  G9  mnohostranně  použitelný  bezbarvý  olej  pro
mazání  přesných  mechanismů  s  velkým  počtem  cyklů.
Použitelný na veškeré kovy, plasty a elastomery pracující v
teplotách  od  -20°C  do  +200°C.  Je  nelepivý,  bez  zápachu,
barvy  a  chuti.  Použitelný  v  potravinářství,  ve  farmacii,
textilním,  obalovém  a  kosmetickém  průmyslu.  Splňuje
podmínky  certifikace  NSF  č.  154907  kategorie  H1.

 

POUŽITÍ
Používá se na aplikace vyžadující absolutní čistotu, jako je výroba potravin, ve zdravotnickém,
textilním a zemědělském průmyslu.
Olej 250 G9 je vysoce přilnavý olej pro jemné mechanizmy, slouží jako ochrana povrchu, separátor a
mazivo s dlouhou životností. Vhodný pro nižší zatížení a nižší rychlosti s vysokým počtem cyklů. Olej
250 G9 je voděodolný, elektricky izolující, chemicky i biologicky inertní.
Používá se při montáži, jako separátor pro vyjmutí z forem, pro mazání kluzných vedení, kloubů,
zámků, průmyslových šicích strojů, vaček, pístů, kladek, řemenic.

VÝHODY

• Multifunkční olej
• Bez zápachu, barvy, chuti
• Nelepí

• Ochranná funkce
• Tepelná odolnost od -20 °C do +200 °C
• Atest NSF č. 154907 kategorie H1

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací odstraňte stará maziva, prach a pevné nečistoty. Olej aplikujte běžným způsobem.

VHODNÉ APLIKACE

Absolutně čisté a bezpečné mazání v potravinářství
Separace forem při vstřikování a lisování
Ochrana plastových a gumových dílů
Ošetření povrchu a vzhledu povrchové úpravy
Usnadňuje montáž a demontáž

OBLAST POUŽITÍ

Mazání potravinářských strojů (obaly na potraviny, vodící segmenty)
Separace forem pro potraviny
Mazání ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu
Výroba léků a kapslí, separování lisovaných prášků
Montáž O-kroužků
Mazání elastomerů a gumových těsnění
Vnitřní mazání kabelů
Mazání teleskopických mechanismů
Mazání hodinářských strojků, přesných mechanizmů, elektrospotřebičů
Mazání tkalcovských stavů
Mazání vodičů dopravníků, snižování tření, zipů
Mazání chirurgických nástrojů a nemocničního vybavení
Ochrana kontaktů a svorek nízkého napětí
Mazání spínačů, relé, ochrana elektro-kontaktů před vlhkostí

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Složení základního oleje minerální olej
Zápach bez zápachu
Bod tuhnutí –28°C
Hustota (20°C) 795 kg/m3

Viskozita (40°C) 70mm2/s-1

Teplotní odolnost -20°C +200°C
Shell test 4-kulička zatížení 1800 N

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 204 205
25 l kanystr 204 225

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

OLEJNIČKA
Nádobka  olejničky  je  ze  stabilního  plechu;  lakovaná.  Je
opatřena  mosaznou  tlakovou  pumpou  odolnou  vůči
opotřebení  a  pružnou  trubičkou,  která  se  dá  snadno
odšroubovat.

POUŽITÍ
Olejničkajestandardněvybavenapevnouklasickoutrubičkoua flexibilníohebnou hadičkou, a tím
jezajištěno její maximálnívyužití pro mazání i obtížně dostupných míst,
kdenelzeběžnouolejničkupoužít.Tvarnádobkyzajišťujevysokoustabilituzabraňující zvrhnutí.

TECHNICKÁ DATA

objem nádobky 0,35 l
délka trubičky 210 mm
Ø dna 85 mm

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 205 280

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

Plnicí zařízení na MEGATUK® systém LUBE SHUTTLE je plnicí
zařízení  pro  sudy  o  velikosti  25  kg  o  vnitřním  průměru
300–335 mm sestávající z víka, které má po stranách 3 ks
nastavitelných šroubů a vlastní plnicí zařízení.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 205 380

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

CENTRÁLNÍ
Plnicí zařízení na MEGATUK® systém LUBE SHUTTLE centrální
mazání  pro  sudy  o  velikosti  25  kg  o  vnitřním  průměru
300–335 mm sestávající z víka, které má po stranách 3 ks
nastavitelných šroubů,  vlastní  plnicí  zařízení  s  PVC hadicí
délky 2 m na konci s ZSA tlakové hadice DN12 s ZSA spojkou.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 205 385

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

PRO 15 KG

Plnicí zařízení na MEGATUK® systém LUBE SHUTTLE je plnicí
zařízení pro sudy o velikosti 15 kg.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 205 395

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

SIL 100®

SIL  100®  je  100%  čistý  silikonový  mazací  a  separační
prostředek, který vytváří antistatický suchý kluzný film. Je
nepostradatelným  pomocníkem  ve  všech  údržbářských
dílnách, opravnách i autoservisech a může být používán v
širokém rozsahu provozních teplot od –80° až +295 °C.

POUŽITÍ
SIL 100® se využívá pro čisté nelepivé mazání zámků, pantů, kluzných ploch a jemné mechaniky v
prašném prostředí zejména v potravinářském, textilním a dřevařském průmyslu. SIL 100® zanechává
čistý, nelepivý, dlouhodobě působící film, který impregnuje a chrání před vlhkem. Obnovuje tak
vodoodpudivý účinek u plachet, textilií, kůže, plastů a kovu. Je vynikajícím separátorem pro
vstřikovací formy, chrání před přilnutím lepidel, barev, vosků, epoxidových pryskyřic apod.

VÝHODY

• 100% silikon
• antistatický účinek

• suché mazání
• výborný separátor

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm na očištěný povrch.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 59 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 593 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3150 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 201 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

SILIKONOVÉ MAZIVO
SILIKONOVÉ  MAZIVO  je  směs  silikonového  tuku,  PTFE  a
přísad, díky nimž výborně maže za vysokého tlaku a teplot
od –50 °C do +250 °C. SILIKONOVÉ MAZIVO je nevodivé a
vysoce  odolné  agresivním látkám,  jako  např.  slané  vodě,
kyselinám, alkáliím, páře, rozpouštědlům a detergentům.

POUŽITÍ
SILIKONOVÉ MAZIVO se používá na mazání a ochranu silně namáhaných částí strojů a zařízení. Je
ideální na mazání teplotně namáhaných vodicích lišt, otevřených převodů, zámků, pantů, plastových
ozubených převodů a pásových dopravníkových systémů. Chrání vnější části elektrických zařízení
proti vlhkosti a oxidaci. Výborně přilne na součástky, je nekorozivní, netoxické a bezpečné vůči
potravinám. Může se používat na izolační elektrické komponenty.

VÝHODY

• Tepelná odolnost od –50 °C do +250 °C
• Vynikající tlaková odolnost

• Výborná přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo  aplikace  očistěte  od  rzi,  prachu  a  pevných  nečistot.  Odstraňte  zbytky  starého  maziva  a
odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom mazivo aplikujte běžným způsobem.

TECHNICKÁ DATA

Barva Nažloutlá
Složení Silikonové mazivo, teflon, aditiva
Hustota (20 °C) 1225 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml dóza 200 410

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

SILIKONOVÝ OLEJ
SILIKONOVÝ  OLEJ  je  čistý  100%  silikon  s  antistatickými
účinky.  Díky  svým  vlastnostem  vytváří  suchý  film.  Je
nepostradatelným  pomocníkem  ve  všech  údržbářských
dílnách,  v  průmyslové  sféře  i  v  autoservisech.  Rozsah
provozních  teplot  je  od  –80  °C  do  +295  °C.

POUŽITÍ
SILIKONOVÝ OLEJ se používá pro čisté nelepivé mazání zámků, pantů, kluzných ploch, jemné
mechaniky, chrání a ošetřuje plastické a gumové části proti atmosférickým vlivům, jako je voda, sníh
a led. SILIKONOVÝ OLEJ je vynikající separátor pro vstřikovací formy, má velmi dobré impregnační
vlastnosti, chrání před přilnutím lepidel, barev, vosků, epoxidových pryskyřic. Obnovuje
voduodpudivý účinek u stanů, plachet, deštníků, oděvů apod. Zabraňuje usazování zbytků látek na
dopravníkových pásech.

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, volných částí, starých maziv a prachu. Na ošetřovaný povrch naneste
pouze takové množství, aby se netvořily mastné skvrny.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev 200 990
25 l kanystr 200 985

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

STEM®

STEM®  je  speciální  suchý,  čistý  mazací  a  separační
prostředek  na  bázi  PTFE,  který  je  dobře  přilnavý  a
neobsahuje  tuky.

POUŽITÍ
STEM® nachází uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu jak v oblasti údržby, autoopravárenství,
tak i výroby. STEM® vytváří na povrchu průhlednou vrstvičku PTFE, která je odolná proti působení
vody, tlaku a teplot. Nachází velké uplatnění při mazání ozubených kol, dopravních pásů, řetězů,
závitů, řezných nástrojů, čepů, klínů, vodicích lišt, převodových a ráčnových mechanizmů. Může být
použit jako trvalé mazání pouzder a ložisek z umělých hmot. Je vhodný pro použití v textilním
průmyslu, optice, jemné mechanice, při zpracování papíru a dřeva. Neobsahuje olej ani silikon. Je
velmi vhodný ve všech oblastech zpracování umělých hmot. Suchá neviditelná vrstva PTFE odpuzuje
vodu, prach i špínu. Rovněž je odolný leptavým chemikáliím a olejům.

VÝHODY

• výborná přilnavost
• rozsah teplot od –180 °C do +250 °C
• odolný leptavým chemikáliím

• neobsahuje silikon
• snižuje opotřebení
• prodlužuje životnost strojů a nástrojů

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®)
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

TECHNICKÁ DATA

Barva bělavý
Hustota 0,61 g/ml
Bod vzplanutí –60 °C
Teplota hoření 510 °C
Tenze par 4100 hPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 201 050

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

TEF®

TEF®  je  čirý  PTFE  olej  ve  spreji  s  vysokou  pronikací
schopností  a  tlakovou  odolností.  Neobsahuje  silikon  a  je
použitelný v rozsahu teplot od –20 °C do +195 °C, krátkodobě
až 230 °C.

POUŽITÍ
TEF® vytváři na povrchu průhlednou vrstvičku PTFE odoInou proti působení vody, tlaku a otěru. TEF®

snadno proniká na špatně přístupná místa, odpuzuje vlhkost, maže, chrání před korozí a výrazně
snižuje opotřebení součástí. Je vynikající pro mazání různých druhů ložisek, převodových a ráčnových
mechanismů, řetězů, ocelových lan a Ianovodů, zámků a jemné mechaniky, plastových převodů,
kontaktů, vodících Iišt, pantů, obvodového kování oken a dveří atd. Je rovněž vhodný i pro používání
v prašném prostředí, jelikož je téměř nelepivý. Nenapadá gumu ani plasty.

VÝHODY

• rozsah teplot od –20 °C do +195 °C, krátkodobě
230 °C
• odolnost vůči vodě a tlakům
• neobsahuje silikon

• snižuje opotřebení
• prodlužuje životnost strojů a nástrojů

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

TECHNICKÁ DATA

Barva žlutá
Bod tuhnutí –20 °C
Bod vzplanutí nad 180 °C
Rozsah teplot –20 °C až 195 °C krátkodobě až 230 °C
Viskozita při 40 °C ca 40 mm2/s
Odolnost proti vodě 0–90 °C
Ochrana proti korozi stupeň koroze 0
Elektrická pevnost min. 25 kV/2,5 mm

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 310
150 ml sprej 203 309

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

TEF® HT
TEF® HT je specielní mazivo na bázi PTFE určené především
pro mazání silně zahřátých řetězů, pastorků nebo kladek a
všech druhů vysokoteplotních aplikací. Neobsahuje silikon a
je  použitelný  v  rozsahu  teplot  od  –20  °C  do  +230  °C,
krátkodobě  až  260  °C.

POUŽITÍ
TEF® HT proniká i do nejnepřístupnějších míst, kde vytváří čistý a velmi odolný film, který eliminuje
opotřebení pohyblivých částí. Je vynikající především pro mazání a ochranu řetězů, řetězových
válečků, pastorků, lan, čepů, řetězových kol a kluzných drah v sušících a vypalovacích pecích nebo
tunelech. Dále je velmi vhodný pro mazání řetězových dopravníků ve sterilizačních provozech,
lakovnách, sklárnách, tepelných elektrárnách a slévárnách, při výrobě cihel nebo stáčírnách nápojů.
Produkt má vynikající oxidační stabilitu a mazací schopnost. Rovněž poskytuje dlouhodobou životnost
a zabraňuje vzniku vysokoteplotních úsad, vznikajících při používání minerálních olejů.

VÝHODY

• výborná přilnavost
• vynikající tepelná stálost
• tepelná odolnost od –20 °C do +230 °C,
krátkodobě 260 °C
• výrazně snižuje tření a opotřebení

• odolnost vůči vodě a tlakům
• chrání proti korozi
• neobsahuje silikon
• prodlužuje periody mazání

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobekTECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

TECHNICKÁ DATA

Barva světležlutá
Bod tuhnutí –45 °C
Bod vzplanutí 270 °C
Rozsah teplot –20 °C až 230 °C, krátkodobě až 260 °C
Viskozita při 40 °C cca 190 mm2/s
Viskozita při 100 °C cca 20 mm2/s

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 315

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

TLAKOVÁ MAZNICE

TLAKOVÁ MAZNICE SYSTÉM KARTUŠÍ LUBE SHUTTLE

VÝHODY

• otevření kartuší bez nářadí
• jednoduché, rychlé a naprosto čisté vložení a
vyjmutí mazací kartuše, bez otevření mazacího
lisu
• trvalá kontrola plnicího stavu a druhu tuku
zvenčí
• optimální vyprázdnění zbytků z kartuší
• naprosto ekologické

• je možné ekonomické doplnění pomocí plnicího
přístroje na mazací lis a adaptéru pro
• opětovné plnění
• cenově výhodnější kvůli opětovnému plnění
• pracovní tlak nad 400 bar, nejvyšší tlak cca 800
bar

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Systém LubeShuttle je použitelný pouze pro plastická maziva plněná v kartuších tohoto systému.
2. Důležité upozornění – před použitím je nutné se přesvědčit, zda pozinkovaná válcovitá část tlakové
maznice je pevně nasazena a našroubována na předním dílu maznice s pákovým mechanizmem.
3. Na přední část maznice našroubujeme přiloženou pogumovanou pancéřovou tlakovou maznici se
závitem M 10 × 1 vhodnou pro pracovní tlaky 400 barů.
4. Vezmeme příslušný typ mazacího tuku v kartuši systému LubeShuttle a horní část krytu kartuše
vložíme do výřezů ve spodní části pákového mechanizmu a otočením otevřeme kartuši.
5. Kryt kartuše slouží po použití plastického maziva k opětnému uzavření kartuše.
6.  Kartuši  systém  LubeShuttle  nasadíme  do  válcovité  části  tlakové  maznice,  našroubujeme  a
utáhneme ji.
7. Na přední straně tlakové maznice je umístěn odvzdušňovací ventil, jehož stlačením a zároveň
pumpováním  pákovým  mechanizmem  odstraníme  přebytečný  vzduch  a  umožníme  „nasátí“
plastického maziva z kartuše do pogumované pancéřované tlakové hadice a následně do jednotlivých
mazacích míst. Tento krok je potřeba provést jen při nasazení nové kartuše, pokud neměním různé
druhy plastických mazadel nebo tlakové hadice.

UPOZORNĚNÍ

Tlaková maznice pracuje pod vysokým tlakem až do cca 800 barů.  Neodborné zacházení  nebo
manipulace může mít za následek těžká zranění.  V žádném případě vysokotlakou část maznice
nesměřujte  proti  lidem.  Před  použitím  vyzkoušejte,  zda  není  některý  díl  poškozen,  obzvláště
pogumovaná pancéřová tlaková hadice. V případě poškození vyměňte příslušný díl za nový. Prázdné
kartuše systému LubeShuttle je možno znovu plnit  plastickým mazivem prostřednictvím plnicího
zařízení  systému LubeShuttle,  které je možno objednat jako samostatnou sadu. Pro podrobnější
informace kontaktujte Vašeho regionálního obchodně technického poradce nebo Vám budou sděleny
přímo v sídle firmy Novato spol. s r.o.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 205 350

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE

VÝTLAČNÁ PISTOLE MEGATUK
Výtlačná pistole Megatuk je určená pro nanášení maziv z
kartuší Lube-Shuttle na veškeré otevřené povrchy jako jsou
nekrytá ložiska.

POUŽITÍ
Použití výtlačné pistole Megatuk  umožňuje přesné, čisté a nekontaminované mazání otevřených
ložisek. Výtlačná pistole Megatuk již obsahuje šroubovací víčko s aplikační špičkou pro kartuše Lube-
Shuttle. Náhradní špičky se šroubovacím víčkem lze doobjednat samostatně. 

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

výtlačná pistole Megatuk 1 ks 258 376
aplikační špička Megatuk 1 ks 258 377

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

WEGALUBE®

WEGALUBE®  je  širokospektrální  penetrační  sprej  s
vynikajícími  mazacími  vlastnostmi.  Působí  dlouhodobě,
zamezuje  korozi,  snižuje  opotřebení,  vytěsňuje  vlhkost,
nenarušuje  plasty,  proniká  do  těžko  přístupných  míst.
Snižuje  hlučnost  a  prodlužuje  životnost  zařízení.  Díky
působení  aktivního  aditiva  vytváří  na  třecích  segmentech
molekulární vrstvu o vysoké pevnosti a termické stabilitě.
Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a
dokonalou kluzností.  Snese vysoké zatížení  v  třecím uzlu.
WEGALUBE®  snáší vysoké teplotní namáhání až do teploty
400°C. Je vhodný pro nízké až střední obvodové rychlosti.

 

POUŽITÍ

WEGALUBE®  je vhodný pro mazání všech typů ložisek, na řetězy, lineární vedení, malé mechanismy,
ventily, závity, osy, převody, závitová vřetena, lanovody, čepy, přesmykače apod. Odstraňuje vrzání
pohyblivě spojených dílů, uvolňuje zarezlé šrouby, matice, zatuhlá ložiska apod. Působí dlouhodobě.
Prodlužuje periody mazání.

VÝHODY

• Stabilita při vysokých teplotách
• Extrémní zatížitelnost
• Vysoká pronikací schopnost

• Snižuje tření
• Snižuje opotřebení
• Prodlužuje periody mazání

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo  aplikace  zbavte  nečistot  a  odmastěte  výrobkem TECHNOSOL®.Naneste  v  tenké vrstvě  na
požadované místo.

TECHNICKÁ DATA
Barva: Světle hnědá
Složení: Ropný produkt s aditivem
Bod vzplanutí: Nad 150°C
Teplota samovznícení : Nad 350°C
Oxidační vlastnosti: Není oxidující

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Sprej 150 ml 200 260
Sprej 400 ml 200 265

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁNÍ
SPREJE

WEGALUBE® ultra
WEGALUBE®  ultra  je  širokospektrální  domazávací  sprej  s
vynikajícími  mazacími  vlastnostmi.  Působí  dlouhodobě,
zamezuje  korozi,  snižuje  opotřebení,  vytěsňuje  vlhkost,
nenarušuje plasty ani gumu, proniká do těžko přístupných
míst. Snižuje hlučnost a prodlužuje životnost zařízení. Díky
působení  aktivního  aditiva  vytváří  na  třecích  segmentech
molekulární vrstvu o vysoké pevnosti a termické stabilitě.
Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a
dokonalou kluzností. Snese i velmi vysoké zatížení v třecím
uzlu. Snáší vysoké teplotní namáhání až do teploty 400°C. Je
vhodný pro střední až vyšší obvodové rychlosti.

 

POUŽITÍ

WEGALUBE® ultra je vhodný pro mazání všech typů ložisek, na řetězy, lineární vedení, ventily, závity,
osy, převody, závitová vřetena, lanovody, čepy, přesmykače, ozubená kola, vodicí šrouby, ráčnové
mechanizmy, vodní čerpadla, zahradní technika, sportovní nářadí, lodní průmysl, hutní průmysl,
strojní průmysl, automobilový průmysl, apod. Odpuzuje vodu, uvolňuje pohyblivé součásti a
významně prodlužuje periody mazání. Má malý sklon k oxidaci, a proto je obzvláště vhodný pro
dlouhodobé mazání. Prodlužuje periody mazání. Působí dlouhodobě.

VÝHODY

• Stabilita při vysokých teplotách
• Extrémní zatížitelnost
• Vysoká pronikací schopnost

• Snižuje tření
• Snižuje opotřebení
• Prodlužuje periody mazání

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo  aplikace  zbavte  nečistot  a  odmastěte  výrobkem TECHNOSOL®.Naneste  v  tenké vrstvě  na
požadované místo.

TECHNICKÁ DATA
Barva: Světle hnědá
Složení: Ropný produkt s aditivem
Bod vzplanutí: Nad 230°C
Teplota samovznícení : Nad 390°C
Oxidační vlastnosti: Není oxidující

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Sprej 400 ml 200 270

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH 
A ZAPEČENÝCH SPOJŮ

OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ

SVAŘOVÁNÍ

OCHRANA POVRCHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RŮZNÉ

SPECIÁLNÍ 
PRODUKTY

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ANAREZ®

ANAREZ® je přípravek určený na odstraňování běžné rzi ze
všech korodujících materiálů.

POUŽITÍ
Při  použití  ANAREZU®  dochází  k  přeměně oxidu  železa  (rzi)  na  fosforečnany,  které  lze  snadno
odstranit opláchnutím nebo setřením. Plocha je pak připravena pro další úpravy a použití. ANAREZ® je
vhodné používat všude tam, kde je nutné zbavit kovový povrch vzniklé koroze a dále jej chránit
barvou nebo jinak upravovat.

VÝHODY

• snadná aplikace
• velmi účinný

• šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ
ANAREZ® před použitím důkladně protřepejte! Plocha určená k odrezení se nejprve mechanicky zbaví
od  nečistot  (např.  drátěným  kartáčem,  brusným  papírem).  ANAREZ®  se  nanáší  štětcem  nebo
stříkáním na ošetřovanou plochu nebo předměty určené k odrezení můžete ponořit do roztoku. U více
zkorodovaných částí se doporučuje postup několikrát opakovat. Odstraňování zkorodovaných částí se
tímto postupem urychlí. ANAREZ®  se nechá působit na zkorodované ploše až do zaschnutí. Poté
setřete vzniklý prášek a povrch můžete dále upravovat například nátěrem.

BEZPEČNOST PRÁCE
Hořlavina II . třídy! Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřete krémem.

SKLADOVATELNOST
Neskladujte společně s potravinami. Mimo dosah dětí. Chraňte před teplem a přímým sluncem a
možnými  zdroji  vznícení.  Skladujte  v  původních  obalech  s  dobře  uzavřenými  uzávěry.  Teplota
skladování 5 až 30 °C.

LIKVIDACE
Malé množství lze likvidovat přes kanalizaci po naředění s větším množstvím vody a neutralizaci pH.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) koloidní roztok
Hustota 1070 kg/m3
Bod vzplanutí nad 50 °C
Hodnota pH (20 °C) 1-2

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 200 725
10 l kanystr 200 730

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ANAREZ®

ANAREZ® je přípravek určený na odstraňování běžné rzi ze
všech korodujících materiálů.

POUŽITÍ
Při  použití  ANAREZU®  dochází  k  přeměně oxidu  železa  (rzi)  na  fosforečnany,  které  lze  snadno
odstranit opláchnutím nebo setřením. Plocha je pak připravena pro další úpravy a použití. ANAREZ® je
vhodné používat všude tam, kde je nutné zbavit kovový povrch vzniklé koroze a dále jej chránit
barvou nebo jinak upravovat.

VÝHODY

• snadná aplikace
• velmi účinný

• šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ
ANAREZ® před použitím důkladně protřepejte! Plocha určená k odrezení se nejprve mechanicky zbaví
od  nečistot  (např.  drátěným  kartáčem,  brusným  papírem).  ANAREZ®  se  nanáší  štětcem  nebo
stříkáním na ošetřovanou plochu nebo předměty určené k odrezení můžete ponořit do roztoku. U více
zkorodovaných částí se doporučuje postup několikrát opakovat. Odstraňování zkorodovaných částí se
tímto postupem urychlí. ANAREZ®  se nechá působit na zkorodované ploše až do zaschnutí. Poté
setřete vzniklý prášek a povrch můžete dále upravovat například nátěrem.

BEZPEČNOST PRÁCE
Hořlavina II . třídy! Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřete krémem.

SKLADOVATELNOST
Neskladujte společně s potravinami. Mimo dosah dětí. Chraňte před teplem a přímým sluncem a
možnými  zdroji  vznícení.  Skladujte  v  původních  obalech  s  dobře  uzavřenými  uzávěry.  Teplota
skladování 5 až 30 °C.

LIKVIDACE
Malé množství lze likvidovat přes kanalizaci po naředění s větším množstvím vody a neutralizaci pH.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) koloidní roztok
Hustota 1070 kg/m3
Bod vzplanutí nad 50 °C
Hodnota pH (20 °C) 1-2

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 200 725
10 l kanystr 200 730

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ANAREZ®

ANAREZ® je přípravek určený na odstraňování běžné rzi ze
všech korodujících materiálů.

POUŽITÍ
Při použití ANAREZU® dochází k přeměně oxidu železa (rzi) na fosforečnany, které lze snadno
odstranit opláchnutím nebo setřením. Plocha je pak připravena pro další úpravy a použití. ANAREZ® je
vhodné používat všude tam, kde je nutné zbavit kovový povrch vzniklé koroze a dále jej chránit
barvou nebo jinak upravovat.

VÝHODY

• snadná aplikace
• velmi účinný

• šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ

ANAREZ® před použitím důkladně protřepejte! Plocha určená k odrezení se nejprve mechanicky zbaví
od  nečistot  (např.  drátěným  kartáčem,  brusným  papírem).  ANAREZ®  se  nanáší  štětcem  nebo
stříkáním na ošetřovanou plochu nebo předměty určené k odrezení můžete ponořit do roztoku. U více
zkorodovaných částí se doporučuje postup několikrát opakovat. Odstraňování zkorodovaných částí se
tímto postupem urychlí. ANAREZ®  se nechá působit na zkorodované ploše až do zaschnutí. Poté
setřete vzniklý prášek a povrch můžete dále upravovat například nátěrem.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hořlavina II . třídy! Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřete krémem.

SKLADOVATELNOST

Neskladujte společně s potravinami. Mimo dosah dětí. Chraňte před teplem a přímým sluncem a
možnými  zdroji  vznícení.  Skladujte  v  původních  obalech  s  dobře  uzavřenými  uzávěry.  Teplota
skladování 5 až 30 °C.

LIKVIDACE

Malé množství lze likvidovat přes kanalizaci po naředění s větším množstvím vody a neutralizaci pH.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) koloidní roztok
Hustota 1070 kg/m3
Bod vzplanutí nad 50 °C
Hodnota pH (20 °C) 1-2

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 200 725
10 l kanystr 200 730

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN
Profesionální aplikační pistole pro aerosolové spreje. Díky
univerzálnímu uchycení je vhodná pro veškeré standardní
sprejové barvy, maziva, lepidla apod. Umožňuje komfortní
uchopení spouště a přesné dávkování.  Struktura povrchu
zabraňuje vyklouznutí. Vhodná pro všechny velikosti rukou.
Je  vhodná  i  pro  snadnou  manipulaci  v  rukavicích.
Ergonomický design rukojeti a spouště odpovídá přirozené
pozici  zápěstí  při  uchopení,  snižuje  únavu.  Vyrobeno  z
recyklovaného ne-toxického polypropylenu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pevně uchopte nádobu spreje mezi palec a 4 prsty.1.
Při NASAZENÍ aplikátor pevně nasuňte na horní kroužek spreje.2.
Při SEJMUTÍ vysuňte spodní část aplikátoru z horního kroužku spreje.3.
NIKDY neotvírejte vytažením nahoru nebo dolů.4.
Pro bezpečné nasazení a sejmutí držte sprej a aplikátor v rovině.5.
Nedotýkejte se prsty spouště.6.
Otáčejte nádobou spreje, dokud nemáte trysku spreje v otvoru směřujícím od Vás.7.
Aplikační pistole slouží k snadnému stříkání sprejů. Netřepte sprejem za jakoukoliv část aplikátoru!8.

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci používejte ochranu očí.

UPOZORNĚNÍ

Nebudete-li sprej používat, sejměte z něj aplikační pistoli

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 200 736

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
SVAŘOVÁNÍ

DEFOS®

DEFOS®  je  výrobek  ve  spreji  určený  pro  jednoduchou
kontrolu těsnosti svarů a šroubových spojů potrubí při jeho
tlakových zkouškách. Obsahuje inhibitor koroze.

POUŽITÍ
DEFOS® umožňuje jednoduchou kontrolu těsnosti svarů a spojů potrubí i celých zařízení při tlakových
zkouškách. Kontrolovaná místa stačí pouze postříkat a při úniku vzduchu či plynu se únik projeví
tvorbou pěny. Tím jednoduše rozpoznáme netěsnost systému. Tento výrobek se uplatňuje zejména
při instalaci nových potrubí, ale i při kontrole systémů starých. Aby výrobek nepodporoval korozi,
obsahuje inhibitor koroze. Neovlivňuje kvalitu opravovaných svarů.

VÝHODY

• snadná aplikace
• obsahuje inhibitor koroze

• neovlivňuje kvalitu svaru

NÁVOD K POUŽITÍ

DEFOS® nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm na kontrolované místo. Pokud je v potrubí tlak, tak se
případná netěsnost v kontrolovaném místě projeví tvorbou bublinek a pěny. Po odzkoušení je možné
kontrolované místo otřít hadrem.

TECHNICKÁ DATA

Hodnota pH 6
Tenze par (20 °C) 520 kPa
Hustota (20 °C) 1025 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

0,5 l rozprašovač 201 205
10 l kanystr 201 210
25 l kanystr 201 225

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

HOS®

HOS®  je  speciální,  vysoce  účinný  hliníkový  nástřik,  který
chrání proti korozi a odolává vysokým teplotám až do 400 °C.

POUŽITÍ
HOS® je díky svým jedinečným chemickým vlastnostem použitelný na téměř všechny druhy
materiálů. Velmi dobře se uplatňuje jako vrchní antikorozní nástřik, kde byl již dříve použit jako
základová vrstva výrobek ZOS®. V praxi nachází své uplatnění např. při nátěrech kotlů, topných těles,
plynoměrů, částí karosérií, krytů strojů, v klimatizační a větrací technice, ve vzduchotechnice atd.

VÝHODY

• vynikající ochrana proti korozi
• odolnost do 400 °C*

• výborná přilnavost
• vysoká elasticita

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Podklad zbavte koroze, dokonale očistěte, osušte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®

2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte při pokojové teplotě ze vzdálenosti cca 25 cm.
4. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a krátce stlačte ventilek tak, aby se pročistil hnacím
plynem.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí < –18 °C
Hustota (20 °C) 1020 kg/m3
Teplotní odolnost do 400 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml sprej 200 950

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN, TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

KORALON®

Vodou ředitelný  odstraňovač  koroze,  nepoškozující  plasty,
sklo,  gumu,  hliník.  Je  nehořlavý,  ekologický,  biologicky
odbouratelný,  bez  výstražných  symbolů,  neobsahuje
kyseliny.

 

POUŽITÍ
Profesionální ekologický odstraňovač koroze. pH neutrální složení nepoškozuje lehké kovy, plasty,
gumu, sklo, chrom, barvy. Díly určené k odstranění koroze nemusí být rozebrány. Roztok může být
opakovaně používán.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Díly k vyčištění zbavte mastnoty a volné koroze. Urychlíte tak proces odrezování a prodloužíte
životnost roztoku a jeho možné opakované použití. KORALON® koncentrát zřeďte vodou v poměru 1 :
4 (1 díl koncentrátu : 4 díly vody). Použití teplé vody urychluje proces odrezování. Ideální teplota
roztoku je 20 °C až 50 °C. Znamená to, že objekt, který bude vyčištěn od rzi během 1 hodiny při 20
°C, bude při 7 °C potřebovat až 5 hodin.
2. Připravené díly určené k odstranění koroze ponořte do teplého roztoku. Pravidelně kontrolujte
proces čištění a vyčkejte dokud koroze nebude rozpuštěna.
3. Vyčištěné díly opláchněte vodou.
Odrezování velkých objektů:
Zajistěte neustálou cirkulaci roztoku přes zkorodované plochy, dokud nedojde k úplnému rozpuštění
koroze. Použijte velkou nádobu, plachtu apod. pod čištěný objekt a napojte na malé čerpadlo s hadicí
a nechte roztok KORALONU® cirkulovat přes znečištěné plochy. Vyčištěné díly opláchněte vodou.
Odstranění hloubkové koroze (5 mm a více) může vyžadovat působení roztoku přes noc. Průměrný
čas potřebný k odstranění koroze je 5 až 12 hodin. Proti působení koroze opětovně namočte v čistém
roztoku KORALONU®  a  nechejte  zaschnout.  Můžete použít  rozprašovač a nechat  zaschnout.  Pro
opětovné použití z roztoku odstraňte uvolněnou korozi např. roztok přefiltrujte. Odpařování roztoku –
tak jako veškeré kapaliny na vodní bázi ztrácejí vodu odparem, tak i roztok KORALONU® působením
teploty a dlouhé expozice ztrácí na objemu. Doporučujeme používat uzavřené nádoby. Tam, kde to
není  možné,  označte hladinu na nádobě před čištěním.  Po čištění  výšku hladiny zkontrolujte  a
odpařenou vodu můžete opět doplnit na původní hodnotu.
Ukázky aplikace

 

UPOZORNĚNÍ

Pokud jsou ztráty roztoku způsobeny rozlitím nebo úkapy, vynášením, vodu nedoplňujte, došlo by k
naředění roztoku. Reakce s materiály: KORALON® neobsahuje kyseliny, a tak může být bezpečně
použit na různé povrchy jako např. sklo, chrom, gumu, těsnění, hliník, mosaz, měď. Reakci s barvou
nutno vyzkoušet. U starých nátěrů může dojít k měknutí barvy při expozici nad 10 hodin. KORALON®

neodstraní korozi pod nátěry.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva čirá až slabě rezavá
Zápach mírný
Hodnota pH 5,5–6,5
Hustota (20 °C) 1,03 g/cm3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml láhev 200 740
5 l kanystr 200 742
25 l kanystr 200 745

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

LEDOJED®

LEDOJED®  je  speciální  aerosolový  přípravek  určený  k
odstraňování ledu, sněhu a námrazy. Působí velmi rychle a
zároveň zabraňuje novému namrzání. Je spolehlivý do –20 °C.

POUŽITÍ
LEDOJED® je vhodný všude tam, kde hrozí vznik námrazy nebo úplného zamrznutí. Dobře se
uplatňuje při odstraňování námrazy ze skel automobilů. Rozpouští led, sníh a námrazu na většině
materiálů, jako jsou zámky, jemná mechanika, dveřní mechanizmy apod. Nepoškozuje autolaky,
gumu ani většinu plastických hmot.

VÝHODY

• velmi rychle odstraňuje led a námrazu
• je netoxický

• nepoškozuje barvy, gumu ani plastické hmoty
• působí i preventivně

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm a nechejte působit.
3. U větších vrstev námrazy postup opakujte.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 64,1 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 737 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3546 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 600

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

NEOS®

NEOS® – nerezový ochranný sprej je vynikající prostředek pro
ochranu proti korozi a vlivům okolního prostředí.

POUŽITÍ
NEOS® se používá všude tam, kde je nutná velmi kvalitní ochrana povrchu – zejména při opravách
poškozených dílů z nerezu jako jsou nádrže, potrubí apod. Je možné použití i na ostatních kovech,
skle, dřevě, keramice a většině plastických hmot.

VÝHODY

• snadná aplikace
• bezpečný k většině povrchů

• vysoce účinná ochrana

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej dobře protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm na dobře odmaštěný a suchý podklad.
Na závěr otočte nádobku dnem vzhůru a krátce prostříkněte ventilek. Povrch je nelepivý za cca 10
minut, po 4–6 hodinách je již suchý a otěruvzdorný. Po 24 hodinách je povrch dokonale vyzrálý a
snese teploty až 300 °C.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí < –19 °C
Tenze par (20 °C) 24 kPa
Hustota (20 °C) 975 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 250

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN, TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

NEREZIT® UTĚRKA

Profesionální  čisticí  utěrka  z  mikrovlákna  pro  čištění
kovových  povrchů

POUŽITÍ

Naneste čisticí prostředek a pomocí NEREZIT® utěrky povrch vyčistěte. Ošetřený, zaschlý povrch lze
pomocí NEREZIT® utěrky vyleštit do vysokého lesku. 

TECHNICKÁ DATA
Rozměr utěrky: 17 x 23 cm
Složení: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 258 332

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

NOVAGRIF®

NOVAGRIF® je speciální gel s obsahem diamantových částic,
který zvyšuje přilnavost,  zabraňuje prokluzování  nářadí,  a
tím  umožňuje  povolení  poškozených  šroubů  a  zvýšení
utahovacího  momentu.

POUŽITÍ
NOVAGRIF® pomáhá při odstraňování nebo upevňování spojovacích materiálů jako jsou šrouby, vruty,
matice, šrouby s vnitřním šestihranem, závrtné šrouby, šestihranné šrouby apod. Při aplikaci na
nářadí nebo spojovací materiál zvyšuje přilnavost, zabraňuje prokluzování a zvyšuje utahovací
moment. Nejširší uplatnění nachází při použití na šroubováky, maticové, imbusové a momentové
klíče, klíče nadměrné velikosti, mírně opotřebované nářadí, spojovací materiál apod.

VÝHODY

• jednoduché a rychlé použití
• zvyšuje koeficient tření až o 800 %

• nestárne

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. NOVAGRIF® nanesete v malém množství na místo určení.
3. Po dokončení operace místo očistěte výrobkem TECHNOSOL®.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

20 g lahvička 584 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OCHRANA POVRCHU

NOVAKOR®

NOVAKOR® vytváří na povrchu nelakovaných kovových dílů
tenkou vrstvu transparentního ochranného filmu.

POUŽITÍ
NOVAKOR® dočasně chrání kovové díly proti korozi. Po odpaření rozpouštědla se na povrchu
materiálu vytvoří tenký, tuhý ochranný film s vynikajícími antikorozními vlastnostmi. Je vhodný k
ochraně materiálů z různých druhů kovů a jejich slitin. Používá se jako konzervace dílů, nástrojů a
forem při jejich skladování či při odstávkách provozů. Rovněž je vhodný jako antikorozní ochrana při
námořní přepravě.

VÝHODY

• výborné antikorozní vlastnosti
• snadná aplikace

• vysoká elasticita

NÁVOD K POUŽITÍ
Dózu před použitím důkladně protřepejte. Povrch, který má být chráněn, zbavte prachu a nečistot.
Nanášejte ze vzdálenosti 20–30 cm. Ochranou vrstvu nechte dobře zaschnout. V případě potřeby
lze ochranný fílm odstranit výrobkem TECHNOSOL®.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí <0 °C
Tenze par (37,8 °C): 3,5 hPa
Hustota (20 °C) 667 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 275

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ

NOVAKOV®

NOVAKOV® je speciální tuhá pasta ve tvaru tyčinky, kterou
lze použít jako náhradu za mazací oleje při obrábění zvláště
houževnatých materiálů a ke zvýšení efektivnosti broušení.
NOVAKOV®  podstatně  zkracuje  čas  potřebný  k  vyvrtání
materiálů .

POUŽITÍ
NOVAKOV® se hlavně používá při opracování houževnatých materiálů a nerez ocelí (vrtáním,
frézováním, soustružením, řezáním závitů apod.) a při opracovávání různých materiálů brusnými
kotouči, které mají keramickou vazbu libovolné zrnitosti, tvrdosti a struktury do průměru kotouče
max. 300 mm. Dokáže nahradit mazání a chlazení nástrojů i v případech, kdy je nemůžeme
standardně zajistit. Zvyšuje rychlost vrtání až o 75 % a životnost vrtáků až o 40 %.

VÝHODY

• zvyšuje produktivitu práce
• prodlužuje životnost vrtáků, fréz,
soustružnických nožů ap.
• zvyšuje trvanlivost brusných nástrojů mezi
orovnáním

• vylučuje přížehy materiálu
• snižuje drsnost obráběného povrchu

NÁVOD K POUŽITÍ

U brusných kotoučů:
1. Brusný kotouč orovnáte.
2. NOVAKOV® nanesete na povrch pracovní části brusného nástroje při pracovních otáčkách jeho
lehkým přitlačením  ke  kotouči.  Při  nanášení  je  vhodné  NOVAKOV®  otáčet  tak,  aby  vznikl  tvar
komolého kužele.
3. Nanesení je ukončeno změnou barvy kotouče.
4. Po otupení kotouče postup opakujte.

U vrtáků a jiných nástrojů:
1. Vrták zahřejete krátkým zavrtáním do materiálu nebo zapalovačem.
2. Na řeznou hranu vrtáku přiložíte NOVAKOV®, ten se roztaví a přilne na nástroj.
3. Pokračujte ve vrtání a postup opakujte.

UPOZORNĚNÍ

Při práci s NOVAKOVEM® dobře větrejte a vznikající zplodiny nevdechujte!

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

20 g tyčinka 590 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OCHRANA POVRCHU

NOVAPLAST® ULTRA
NOVAPLAST® ULTRA brání přilnutí plastových dílů na formy a
nástroje.  Je  univerzálně  použitelný  při  zpracování  plastů
vstřikováním,  litím,  lisováním  i  tvarováním  ve  vakuu.
Výborných výsledků dosáhnete zejména u polyesterových,
vinylesterových,  akrylátových  a  ostatních  pryskyřic,  EVA,
PVA, pryže apod. Vrstva vydrží mnoho cyklů.

POUŽITÍ
Univerzální separační prostředek pro průmyslové zpracování a výrobu plastů. Má vynikající mazací a
separační vlastnosti. Působí zároveň i jako konzervace forem.

VÝHODY

• neobsahuje silikon
• snadná aplikace
• nepřenáší se na díly

• bezpečný k většině povrchů
• vydrží mnoho cyklů

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádobku dobře protřepejte. Povrch musí být před aplikací dokonale čistý a suchý. Pro vyčištění
můžete použít výrobky PL 1 nebo PL 2.
Pro nejlepší výsledek jsou optimální dvě tenké vrstvy NOVAPLASTU® ULTRA, po nástřiku první vrstvy
formu krátce zahřejte na cca 100 °C, aby se odpařilo nosné rozpouštědlo, po nástřiku druhé vrstvy
formu na cca 5 min zahřejte na provozní teplotu.
NOVAPLAST®  ULTRA lze  nanášet  i  za  studena,  při  náběhu  ohřevu,  při  provozní  teplotě  i  mezi
operacemi. Separační film může vydržet i několik měsíců. Díly mohou být následně potištěny nebo
přelakovány, není nutné jejich čištění.

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení > 230 °C
Hustota (20 °C) 755 kg/m3
Tenze par (20 °C) < 10 hPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 290
5 l kanystr 203 293

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH A ZAPEČENÝCH SPOJŮ

NOVAREZ®

NOVAREZ® je velmi účinný penetrační prostředek ve spreji,
určený k povolování zarezlých a zapečených spojů ve všech
oblastech průmyslu, údržby a autoopravárenství.

POUŽITÍ
NOVAREZ® mávynikajícípronikacíschopnost,mírnýmazacíúčineka vysokou
mechanickouodolnost.Dokážeúčinněuvolnitnejenzarezléšroubya matice,aleuvolní i
zapečenétryskyhořáků,různáčidla,sondy,lanovodyapod.Umožňujepohodlnou demontáž dílů a snižuje
jejich opotřebení. Maže a zabraňuje skřípání.

VÝHODY

• vysoká pronikací schopnost
• uvolňuje šrouby, čepy, matice atd.
• vhodný na zarezlé spoje

• vhodný k demontáži zapečených dílů
• zabraňuje skřípání

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm a nechejte působit.
3. U zarezlých spojů nechejte výrobek působit delší dobu a potom demontujte.
4. V případě silnější koroze nebo oxidace můžete postup několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 185 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 615 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3120 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 720

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
MOS® PASTA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ

NOVATOL
Profesionální  řezná  chladicí  a  mazací  emulze  určená  pro
obrábění ocelí, litiny i barevných kovů. Vhodná pro obráběcí
CNC  centra,  hromadnou  výrobu  i  jednoúčelové  stroje.
Obsahuje  látky  zaručující  výbornou  protikorozní  ochranu
obrobků v podobě inhibitorů koroze, emulgátory, biocidní a
fungicidní aditiva pro stabilizaci a dlouhou životnost emulze.

 

POUŽITÍ
Obrábění  ocelí,  litiny  a  barevných  kovů  jako  řezání,  broušení,  vrtání,  závitování,  honování.
Doporučená  koncentrace  od  5%.  Po  naředění  vodou  vytváří  stabilní  mléčnou  emulzi,  která  je
připravena k okamžitému použití. Pro ředění lze použít vodu o tvrdosti až 20°N.  Emulze nepění a
vyniká mazacími a inhibičními vlastnostmi,  které zaručují  současnou ochranu jak nástrojů,  tak i
výrobků při mezioperačním skladování. Svým složením přispívá k bezpečnému pracovnímu prostředí
a splňuje podmínky Green solution.
Koncentraci volte dle druhu obrábění.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Doporučená koncentrace podle způsobu obrábění:
řezání 5 %
broušení 5 %
obrábění 7 %
řezání závitů 8 %
vrtání 10 %
honování 10 %

VÝHODY

• mazací schopnosti
• ochrana proti korozi
• životnost lázně

• emulze nepění
• volitelná koncentrace
• pro litinu, ocel i barevné kovy

NÁVOD K POUŽITÍ

Emulzní kapalinu Novatol nařeďte vodou na požadovanou koncentraci podle způsobu obrábění. V
případě náročnějších aplikací můžete koncentraci zvýšit. 

VHODNÉ APLIKACE

řezání
broušení
vrtání
honování
řezání závitů
frézování

TECHNICKÁ DATA

Viskozita 59 mm2/s
Bod tuhnutí -20°C
pH 5% emulze 9,3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Novatol 900 ml 590 300
Novatol 5 l 590 305
Novatol 25 l 590 325
Novatol 200 l 590 350

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

NOVASORB®

NOVASORB®  je  speciální  hydrofilní  drť,  která  zaručuje
vynikající absorbci všech druhů kapalin.

POUŽITÍ
NOVASORB® je určen ke zmírnění důsledků ekologických havárií, jejich likvidaci a jako vysoce účinná
prevence k jejich předcházení. Používá se k zachycení škodlivých látek vytékajících z poškozených
nebo proražených sudů a nádrží, k zachycování skapávajících mastných látek v autoservisech,
strojních dílnách apod.

VÝHODY

• neobsahuje abrazivní látky
• nepráší
• velice rychle saje

• velká sorbční schopnost
• nízká hmotnost
• likvidace bez zbytku

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Podle typu likvidované kapaliny použijte osobní ochranné pomůcky.
2.  NOVASORB®  nasypte  na  hladinu  kapaliny  a  nechejte  ji  vsáknout,  proces  můžete  urychlit
prohrabáváním.
3. Po nasycení odstraňte drť do vhodného obalu.
4. Podle charakteru naabsorbované kapaliny zlikvidujte.

LIKVIDACE

Spálením s  ohledem a  charakter  absorbované  kapaliny,  která  je  určující  pro  spalovací  proces.
Likvidaci provádějte dle platných norem pro likvidaci odpadů.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek je netoxický a zdravotně nezávadný v nepoužitém stavu, s kapalinami chemicky nereaguje.
Vlastnosti nasyceného NOVASORBU® jsou ovlivněny vlastnostmi naabsorbovaných látek.

TECHNICKÁ DATA

Složení 100% polypropylen
Sorbční kapacita cca 12 l/kg (dle teploty a vlhkosti)
Bod vzplanutí čisté drti 440 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 kg pytel 790 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY SST 1000 A SST 2000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

NOVATIM®

NOVATIM®  vytváří účinný vodoodpudivý film na pracovních
ochranných prostředcích, plachtách, brašnách apod. Vhodný
pro ošetření textilní a kožené či kombinované pracovní obuvi
a oděvů, vybavených i speciálními hightech materiály (např.
membrány z GORETEX, BRETEX, SYMPATEX apod.). Určen pro
profesionální použití.

POUŽITÍ
NOVATIM® vytvářína povrchuošetřenýchplochvelmiúčinnývodoodpudivýfilm,který
snižujevodopropustnostmateriálusměremdovnitřa současněpovrchchránípřed
extrémnímzašpiněním.Ošetřenýpovrchlzevelmidobřečistit.NOVATIM® používat na obuv (vhodný na
hladkou i broušenou kůži, či její kombinaci s textilem), textil, kombinézy,plachty,stany,
různébrašnyčibatohy,deštníkyapod. NOVATIM® používat i tam, kde se používají tzv. hightech
materiály.

VÝHODY

• jednoduchá aplikace
• velmi účinný
• odpuzuje vodu

• neobsahuje silikon
• snižuje znečištění

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na čistý  a suchý povrch.  Před použitím dózu důkladně protřepejte.  Pracujte v  dobře
větraných prostorech, aerosol nevdechujte, při práci nejezte a nepijte. Dodržujte zásady bezpečnosti
práce. Před první aplikací se na malé neviditelné ploše přesvědčete, že NOVATIM® nepoškozuje daný
povrch. Není vhodné používat na výrobky z měkké gumy nebo na ty, které ji obsahují. Nanášejte ze
vzdálenosti cca 25 cm. Nástřik nechejte důkladně zaschnout. Pak nástřik ještě jednou zopakujte. Po
důkladném zaschnutí je možné obuv přeleštit.

TECHNICKÁ DATA

Barva bezbarvý
Bod tání –60 °C
Bod varu 90 – 92 °C
Hustota (15 °C) 0,780 g/cm3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 320

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OCHRANA POVRCHU

OV 1®

OV  1®  je  ochranná  vrstva  bránící  přilnutí  a  usazování
nečistot,  vodního  kamene,  oxidaci,  korozi  apod.  Tvoří
mimořádně trvanlivý a odolný film, který nelepí a na povrchu
nevytváří viditelnou vrstvu.

POUŽITÍ
Univerzální ochranná vrstva s mimořádnou odolností a trvanlivostí.

VÝHODY

• neobsahuje silikon
• snadná aplikace

• bezpečný k většině povrchů
• vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ
Nádobku dobře protřepejte. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Krátce postříkejte celou
plochu, zůstane tenký film, po jeho zaschnutí postup opakujte. Pro dlouhodobou ochranu jsou nutné
dvě tenké vrstvy.

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení > 230 °C
Hustota (20 °C) 760 kg/m3
Tenze par (20 °C) < 10 hPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400ml sprej 203 295

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OCHRANA POVRCHU

OV 1® L
OV  1®  L  je  ochranná  vrstva  bránící  přilnutí  a  usazování
nečistot,  vodního  kamene,  oxidaci,  korozi  apod.  Tvoří
mimořádně trvanlivý a odolný film, který nelepí a na povrchu
nevytváří viditelnou vrstvu.

POUŽITÍ
Univerzální ochranná vrstva s mimořádnou odolností a trvanlivostí.

VÝHODY

• neobsahuje silikon
• snadná aplikace

• bezpečný k většině povrchů
• vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádobku dobře protřepejte. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Krátce postříkejte celou
plochu, zůstane tenký film, po jeho zaschnutí postup opakujte. Pro dlouhodobou ochranu jsou nutné
dvě tenké vrstvy.

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení > 230 °C
Hustota (20 °C) 760 kg/m3
Tenze par (20 °C) < 10 hPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 203 296

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000
Univerzální  kobaltové  PILOVÉ  PLÁTKY  COBALT  3000
umožňují  pohodlné řezání  nejen běžných materiálů,  ale i
houževnatých a speciálně povrchově upravených materiálů.
Vynikají několikanásobně delší životností a výrazně lepšími
řeznými vlastnostmi než běžné pilové plátky. Dají se ohýbat
a nepraskají.

POUŽITÍ
PILOVÉ PLÁTKY COBALT®3000 jsou speciální bimetalové plátky vyrobené špičkovou technologií. Tělo
tvoří prvotřídní pružinová ocel a vlastní ostří je vyrobeno ze speciální nástrojové kobaltové oceli. Díky
této technologii vynikají PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000
protiběžnýmplátkůmvelkoupružností,výraznělepšímiřeznýmivlastnostmi a
několikanásobnědelšíživotností.Dajíseohýbat,překroutita nepraskají.Uplatnění nacházejí ve všech
dílenských a opravárenských provozech, kde značně usnadňují práci a zvyšují její produktivitu.

TECHNICKÁ DATA

Materiál plátku pružinová ocel, ostří nástrojová rychlořezná
kobaltová ocel

Počet zubů 10/cm

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 173 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
PROFESIONÁLNÍ RÁM PILKY

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

PROFESIONÁLNÍ RÁM PILKY
Profesionální  rám  pilky  s  rychloupínákem  umožňuje
pohodlné řezání a rychlou výměnu pilových plátků pouhým
rozevřením rukojeti.

POUŽITÍ
Profesionálnírámpilkys rychloupínákemmámasivnípevnoukonstrukci,jevyroben z hliníkové slitiny a je
velice lehký. Má ergonomickou konstrukci, držení pilky je zcela přirozené, nevyvrací nám ruku a
práce s ním je tedy přesnější a pohodlnější. Pro rychlou výměnu pilového plátku je použit excentrický
rychloupínák pracující na principu překonání
mrtvéhobodu.Sílunapnutímůžemeregulovatstavitelnýmkolečkem. Pilový plátekje možné upnout i pod
úhlem 45 °. V rámu je úložný prostor pro náhradní plátky.
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 173 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

PROFESIONÁLNÍ SADA
KOBALTOVÝCH VRTÁKŮ
Vrtáky  jsou  vyrobeny  ze  speciální  rychlořezné  oceli
obohacené 5 % kobaltu. Mají delší životnost a lepší tepelnou
odolnost než běžné vrtáky. Práce s nimi je snazší, přináší
vyšší produktivitu práce a úsporu nákladů.

POUŽITÍ
Speciální broušení vrtáků s tzv. SPLIT POINTEM umožňuje okamžitý řezný záběr vrtáků. Vrtákyjsou
díky své přesnosti určeny pro strojní obrábění materiálů (CNCstroje). Jsou samozřejmě vhodné i pro
stojanové vrtačky a elektrické ruční nářadí. Jejich kvalita vyniká zejména u nerez oceli, houževnatých
a povrchově upravených materiálů.

VÝHODY

• okamžitý záběr
• tepelná odolnost

• delší životnost
• přesnost (doporučeny pro CNC stroje)

UPOZORNĚNÍ
Na přání zákazníka je možno dodávat průměry vrtáků odstupňované po 0,1 mm. Dodací podmínky
nutno konzultovat s Vaším obchodním zástupcem.

TECHNICKÁ DATA

Materiál vrtáků rychlořezná ocel obohacená 5% Co (DIN 1414)
Úhel čela 135 °

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

19 vrtáků 174 000
25 vrtáků 175 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

PROSTOP®

PROSTOP® je vynikající prostředek na ošetření všech druhů
klínových, kulatých a plochých řemenů.

POUŽITÍ
PROSTOP® zamezuje prokluzu na řemenicích, zlepšuje přilnavost a zvyšuje přenosovou sílu. Šetří
energii a prodlužuje životnost řemene. Pronikáním do materiálu zamezuje pískání řemene. Ve vlhkých
podmínkách zamezuje prokluzu řemene, zabraňuje jeho stárnutí, křehnutí a tvorbě trhlin.

VÝHODY

• zamezuje prokluzu řemene
• zvyšuje přenosovou sílu

• zvyšuje přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Výrobek nanášejte na určené místo ze vzdálenosti cca 25
cm. Nejlepšího výsledku docílíte, když je řemen v klidovém stavu. PROSTOP® můžete aplikovat i při
mírných otáčkách řemenu. PROSTOP® nanášejte vždy v tenké vrstvě a malém množství. Po aplikaci
nechte výrobek zaschnout cca 10–15 min. Pak můžete uvézt řemen opět do chodu.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí < 0 °C
Teplota vznícení > 230 °C
Tenze par (37,8 °C) 550 mbar

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 260

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH A ZAPEČENÝCH SPOJŮ

REZOJED®

REZOJED®  je  velmi účinný aerosolový prostředek určený k
rozpouštění  rzi.  Hlavní  uplatnění  nachází  při  opravách  v
profesionálních  servisech,  údržbářských  provozech  a
elektroopravárenských  dílnách.

POUŽITÍ
REZOJED® rozpouští rez i na velmi obtížně přístupných místech. Uvolňuje šrouby, matky, čepy a velmi
účinně zabraňuje skřípání různých kovových dílů. Díky vysoké mechanické odolnosti snižuje i
možnosti opotřebení. Nepoškozuje lak, gumu ani sklo.

VÝHODY

• velmi dobrá pronikací schopnost
• uvolňuje šrouby, čepy, matice atd.

• rozpouští rez
• zabraňuje skřípání a vrzání

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm a nechte působit.
3. U zarezlých spojů nechte výrobek působit delší dobu a potom demontujte.
4. V případě silnější koroze nebo oxidace můžete postup několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 178 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 598 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3135 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 700

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
MOS® PASTA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
VÝROBKY S POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM NSF

REZOJED® G9
Vysoce účinný penetrační  prostředek určený k  uvolňování
dílů,  ochraně  proti  korozi.  Slouží  jako  separátor,  mazivo,
rozpouštěč koroze, odstraňovač dehtu. Neobsahuje silikon.
Vhodný  pro  oblasti  potravinářského,  zemědělského,
zdravotnického  a  textilního  průmyslu  vyžadující  vysokou
úroveň čistoty a bezpečnost – atest NSF H1 č. 154974.

 

POUŽITÍ
Rezojed® G9 je čisté, bezbarvé penetrační mazivo se schopností rozpouštět uhlovodíky. Na povrchu
vytváří dlouhodobý ochranný film, který chrání proti korozi a oxidaci. Má velice nízké povrchové
napětí. Nenarušuje plasty, gumu a vrchní nátěry.
Používá se k uvolnění mechanismů a strojů. Odolává a chrání před agresivním prostředím. Snižuje
tření a hlučnost. Usnadňuje montáž. Odstraňuje bitumen a asfalt.

Obsahuje přírodní rostlinné estery. Rezojed® G9 je snadno biologicky odbouratelný. Neobsahuje
organické těkavé látky – VOC.

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej před použitím krátce protřepte pohybem nahoru a dolů. Stříkejte na plochu v přiměřeném
množství. Sprej pracuje v libovolné poloze. Nádoba obsahuje stlačený CO2.

VHODNÉ APLIKACE

Mechanická montáž
Údržba
Automobilový průmysl
Zemědělský průmysl

Šroubové spoje, klouby, závěsy, kluzná vedení, teleskopické mechanismy, čištění řetězů, separace,
ochrana povrchu.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled: tekutina     
Barva: jantarová
Hustota: 820 kg/m3

Bod tuhnutí: -22°C
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
KB index: 95
Povrchové napětí: 29,8 Dyn/cm
Průrazné napětí: 63.000 V
VOC látky: 0 %
Snížení hluku: -25 dB
Koeficient tření: 0,12

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

650 ml sprej 200 710

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH A ZAPEČENÝCH SPOJŮ

REZOJED® L
Velmi účinný penetrační prostředek určený k rozpouštění rzi
v litrovém balení.  Hlavní  uplatnění  nachází  při  povolování
zarezlých a zapečených spojů.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 200 705

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
MOS® PASTA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH A ZAPEČENÝCH SPOJŮ

REZOJED® ULTRA
REZOJED®  ULTRA je velice účinný chemický rozpouštěč rzi,
který uvolňuje zarezlé spoje během několika vteřin. Tento
výrobek  se  nedá  s  běžně  používanými  uvolňovači  rzi
srovnávat  a  díky  svému  chemickému  složení  nám  často
pomůže i v beznadějných případech.

POUŽITÍ
REZOJED® ULTRA se díky svým vysokým pronikacím schopnostem dostává do nejjemnějších mezer,
kde během několika vteřin rozruší krystaly rzi a odstraní pevné spojení zkorodovaných vrstev. Často
pomáhá i v beznadějných případech, kde běžné prostředky selhávají a doposud bylo používáno jen
mechanické rozrušení zarezlých spojů (odvrtání, rozbroušení, rozpálení).

VÝHODY

• během několika vteřin uvolňuje zarezlé šrouby,
matice atd.
• má vynikající pronikací schopnost

• neobsahuje tuky, silikony ani kyseliny
• nezanechává žádné stopy

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Naneste na zkorodovaný spoj.
3. Nechte působit 10 – 20 vteřin.
4.  Spoj  pak rychle krátce dotáhněte a následně povolte matici  nebo šroub běžným montážním
nářadím.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 71 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 735 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3175 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 750

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
MOS® PASTA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ

ŘEZOŇ® LT
ŘEZOŇ® LT je speciální řezná kapalina ze syntetického oleje.
Obsahuje  speciální  složku ochrany kovů,  která  vytváří  na
povrchu třecích ploch vysoce kluzný a pevný ochranný film s
velkou nosností. Má velmi dobrou přilnavost a stabilitu i při
vysokých teplotách. Je určen pro extrémní vysoká zatížení.

 

POUŽITÍ
ŘEZOŇ® LT je všestranná řezná kapalina. Má malý sklon k oxidaci. Je velmi přilnavá s dobrou
odolností proti vymývání vodou. Na materiály působí antikorozivně. ŘEZOŇ® LT má vynikající mazací
schopnosti a kluzný film snižuje tření, hlučnost, opotřebení a provozní teploty nástroje. Tím
prodlužuje životnost nástrojů i zařízení. Umožňuje vyšší řeznou rychlost a tak zvyšuje produktivitu
práce. Je obzvláště vhodný pro přesné operace, dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání.
ŘEZOŇ® LT lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy jako je ocel, nerez, litina, mosaz, měď, hliník a
jeho slitiny.

VÝHODY

• snese vysoké zatížení
• stabilní při vysokých teplotách
• prodlužuje životnost nástrojů

• chrání materiály před korozí
• nesmývá se vodou
• zvyšuje produktivitu

VHODNÉ APLIKACE

ŘEZOŇ® LT lze použít pro následující procesy: vrtání, prorážení, řezání, protahování, protlačování,
frézování, ohýbání, lisování, drážkování, soustružení, vystružování, roztahování

TECHNICKÁ DATA

Složení syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi
Zatížitelnost 5000 N
Barva červená tekutina
Bod vzplanutí nemá
Viskozita střední
Rozpustnost ve vodě nemísitelný
Obsah pevných látek žádný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev 203 011
5 l kanystr 203 015
25 l kanystr 203 016

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ

ŘEZOŇ® LTS
ŘEZOŇ®  LTS je řezná kapalina pro všestranné použití.  Má
vynikající  mazací  schopnosti.  Vytváří  kluzný  film  snižující
opotřebení, tření, hlučnost a prodlužuje životnost nástrojů.
ŘEZOŇ®  LTS je ze syntetického oleje bez tuhých maziv se
speciální  složkou ochrany  kovů,  která  vytváří  na  povrchu
třecích ploch vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou
nosností (až 5000 N), pro extrémní vysoká zatížení. Má velmi
dobrou  přilnavost  a  stabilitu  i  při  vysokých  teplotách.  Je
ideální  pro  snadné  a  přesné  operace  na  materiálu,  kde
umožňuje vyšší řeznou rychlost, chrání používané nástroje,
prodlužuje  životnost  nářadí,  přičemž  antikorozivně  chrání
obráběný materiál.

POUŽITÍ
ŘEZOŇ® LTS lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy jako je ocel, nerez, litina, mosaz, měď, hliník a
jeho slitiny. Je obzvláště vhodný pro dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání. Vynikajících
výsledků dosahuje při aplikacích, jako jsou vrtání, soustružení, frézování, vystružování, řezání,
lisování, protlačování, prorážení, drážkování, ohýbání, protahování a roztahování.

VÝHODY

• Snižuje tření, opotřebení, provozní teploty a
hlučnost.
• Chrání a prodlužuje životnost nářadí.

• Má malý sklon k oxidaci, dobrou odolnost proti
vymývání vodou.
• Chrání proti korozi.

TECHNICKÁ DATA

Složení syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi
Zatížitelnost 5000 N
Opotřebení 0,42 mm
Obsah pevných látek žádný
Viskozita střední
Barva červená tekutina
Bod vzplanutí nemá
Rozpustnost ve vodě nemísitelný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 013

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
SVAŘOVÁNÍ

SEP®

SEP®  separační  sprej  pro  svařování  slouží  k  ochraně
svařovaných dílů a svařovacích trysek hořáků před ulpěním
kapiček kovu.  Neobsahuje silikon ani  látky,  jejichž výpary
jsou nebezpečné. Nemění kvalitu svaru.

POUŽITÍ
SEP® se hodí pro všechny typy svařování. Ochranný film zabraňuje ulpívání rozstřiku ze svařování na
svařovacích tryskách a na povrchu svařovaných dílů, aniž by ovlivnil kvalitu svaru. Po svařování není
nutné speciální čištění špachtlí nebo kartáčem. Okolí svaru stačí pouze otřít hadrem.

VÝHODY

• snadná aplikace
• netoxický

• zkracuje dobu čištění svaru
• zvyšuje bezpečnost práce

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro ochranu povrchu v okolí svaru nastříkejte sprej cca 10 cm po obou stranách spoje, který se má
svařovat. Po svařování stačí okolí svaru otřít hadrem.

TECHNICKÁ DATA

Hodnota pH 7
Bod vzplanutí – otevřený obal 201 °C
Tenze par (20 °C) 3500 mm Hg

Rozpustnost (20 °C) Nerozpustný ve studené vodě, horké vodě,
metanolu,dietyl eteru, n oktanolu, acetonu

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
SVAŘOVÁNÍ

SKS®

SKS®  –  separační  kapalina pro svařování  slouží  k  ochraně
svařovaných dílů a svařovacích trysek hořáků před ulpěním
kapiček kovu.  Neobsahuje silikon ani  látky,  jejichž výpary
jsou nebezpečné. Nemění kvalitu svaru.

POUŽITÍ
Hodí se pro všechny typy svařování. Je dodávaná v kanystru, nikoli v tlakové nádobě s hořlavým
plynem. SKS® významně prodlužuje životnost hořáků a usnadňuje čištění svarů. Před další
povrchovou úpravou není třeba speciální čištění svařovaných dílů.

VÝHODY

• SKS® je nehořlavá
• netoxická
• dobře biologicky rozložitelná

• zvyšuje bezpečnost práce
• zkracuje dobu čištění svaru

NÁVOD K POUŽITÍ

SKS®  naneste  rovnoměrně  rozprašovačem okolo  místa  budoucího  svaru  a  na  hořák  (svařovací
trysku). Ulpěné kapičky kovu lze snadno otřít. Po svařování není nutné speciální čištění, hořák a okolí
svaru stačí otřít hadrem. SKS® i do svařovacích automatů pro všechny typy svařování.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 1050 kg/m3
pH (20 °C) 6–7
Bod vzplanutí > 400 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 590 200
25 l kanystr 590 225

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY
SST 1000 A SST 2000
SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY se skládají  ze dvou vrstev.
První  je  vyrobena  z  polypropylenových  mikrovláken  a
zaručuje vynikající sorbční vlastnosti. Druhou vrstvu tvoří
nepropustná  fólie,  která  zaručuje  pevnost  tkaniny  a  její
nepropustnost.

POUŽITÍ
SST 1000 a SST 2000 mají prvořadé použití při zmírnění důsledků ekologických havárií, jejich likvidaci
a jako účinná prevence proti nim. Používají se k zachycování kapajících mastných látek v
autoservisech, strojních dílnách, autobazarech (místo van pod motory), zachycování škodlivých látek
vytékajících z poškozených nebo proražených sudů a nádrží. Velmi často se používají při práci strojů
ve volné přírodě – v zemědělství, lesnictví a při zemních pracích. SST jsou velmi oblíbené mezi
dopravci a řidiči automobilů, díky nepropustné fólii, která zaručuje při práci na mokré silnici, že
pracovník leží v suchu. SST 2000 umožňuje sorbci ropných látek z vodních hladin. SST 2000 –
speciální sorbční materiál pro likvidaci ropných havárií z pevných povrchů a z vodních hladin. Nesaje
vodu - bílá barva. SST 1000 – univerzální sorbční materiál, výborně absorbuje olejové emulze, vodní
roztoky a ropné látky. Saje vodu - modrošedá barva.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Podle typu likvidované kapaliny použijte osobní ochranné pomůcky.
2. SST rozložte na místo aplikace, kapalinu nechejte vsáknout.
3. Po nasycení SST odstraňte do vhodného obalu.
4. Podle charakteru naabsorbované kapaliny zlikvidujte.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek je netoxický a zdravotně nezávadný v nepoužitém stavu. Vlastnosti nasycené tkaniny jsou
ovlivněny vlastnostmi naabsorbovaných látek. Tyto látky jsou určující pro způsob likvidace.

TECHNICKÁ DATA

Složení 100% polypropylen
Sorbční kapacita cca 5 l/1 ks (dle teploty a vlhkosti)
Bod vzplanutí čisté SS 400 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

SST 1000 modrošedá 75 x 150 cm saje vodu 790 100
SST 2000 bílá 75 x 150 cm nesaje vodu 790 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVASORB®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
SVAŘOVÁNÍ

SPS®

SPS®  –  separační  pasta  pro  svařování  slouží  k  ochraně
svařovaných dílů a svařovacích trysek hořáků před ulpěním
kapiček kovu.  Neobsahuje silikon ani  látky,  jejichž výpary
jsou nebezpečné. Nemění kvalitu svaru.

POUŽITÍ
Hodí se pro všechny typy svařování. SPS® významně prodlužuje životnost hořáků. Před další
povrchovou úpravou není třeba speciální čištění svařovaných dílů.

VÝHODY

• nehořlavá
• netoxická

• dobře biologicky rozložitelná

NÁVOD K POUŽITÍ

Ponořte hořák (svařovací trysku) do pasty, a jeli horký, nechejte odkapat přebytečnou pastu zpět do
plechovky. Pro ochranu svařovaných dílů proti rozstřikovaným kapičkám kovu naneste v dostatečné
vzdálenosti okolo budoucího svaru, ulpěné kapičky kovu lze snadno otřít. Po svařování není nutné
speciální čištění, hořák i chráněný povrch stačí otřít hadrem.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 980 kg/m3
pH (20 °C) 5,5
Bod vzplanutí > 400 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

450 g dóza 590 100

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
RŮZNÉ

TS® HRANA
TS®  HRANA  je  teplem  smrštitelná  ochranná  lemovka  s
vnitřní  lepicí  vrstvou,  vyrobená  z  radiálně  zesíťovaného
polyolefinu.

POUŽITÍ
TS® HRANA se používá k ochraně přímých a tvarovaných hran plechů, desek a tabulí z kovů, skla,
dřeva, plastů apod. Na vnitřní ploše je opatřena vrstvou tavného lepidla, které se po instalaci na
chráněnou hranu aktivuje proudem horkého vzduchu. Vzhledem k tvarové paměti základního
materiálu po smrštění (tvar „V“ se smrští na tvar „U“) a výborné přilnavosti lepidla, vykazuje lemovka
vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání ve velkém rozsahu pracovních teplot.

VÝHODY

• spolehlivá a odolná ochrana přímých i
tvarovaných hran
• tvarová paměť

• přilnavost k různým materiálům

NÁVOD K POUŽITÍ

Nejprve oddělte potřebný kus TS® HRANY a nasaďte ji na hranu, která má být chráněna. Postupně ji
zahřívejte horkým vzduchem a prsty lehce dotvarujte do potřebné podoby.

TECHNICKÁ DATA

Barva černá
Rozsah provozních teplot –55 °C až + 80 °C
Doporučená teplota zpracování 120 °C až 180 °C
Pevnost v tahu min. 9 MPa (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla 150 °C 168 hod

Doporučený minimální poloměr radiusu chráněné hrany
TS HRANA – NR 6 10 mm
TS HRANA – NR 7 15 mm
TS HRANA – NR 8 20 mm
TS HRANA – NR 9 25 mm

 
Velikost TS HRANA – NR 6 TS HRANA – NR 7 TS HRANA – NR 8 TS HRANA – NR 9
A (max.) 0,6 1,0 2,0 4,2
B (min.) 0,5 0,9 0,9 0,9
C (min.) 3,5 4,8 6,6 13,5
D (min.) 0,8 1,6 2,5 4,5
E (typická) 1,25 1,25 2,25 2,20

 
Rozměr TS HRANY: 1,2 m

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

NR 6, 1 ks 700 260
NR 7, 1 ks 700 270
NR 8, 1 ks 700 280
NR 9, 1 ks 700 290

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ULTRAKOR®

ULTRAKOR®  je  vodou  ředitelný  přípravek  pro  chemickou
přeměnu rzi. V kontaktu s korozí dochází k její stabilizaci a
přeměně  v  kovopolymery  zastavující  korozní  reakci  a
zabraňující prorůstání koroze pod nátěrem. Vznikající černý
až černofialový povrch se chová jako běžný základový nátěr.

 

POUŽITÍ
ULTRAKOR® je velmi vhodný pro ošetřování zrezivělých povrchů, včetně bodové koroze. Používá se
ve stavebnictví při ochraně a údržbě ocelových konstrukcí jako jsou opravy mostů, nátěry stožárů
vysokého napětí, sanace pouličního osvětlení, zábradlí a plotů, při renovačních nátěrech lodí,
dopravních vozidel, jeřábů atd.

VÝHODY

• jednoduchost použití
• vysoká vydatnost
• minimální požadavky na přípravu povrchu
• ekonomický v souvislosti s vynecháním
některých operací jako u běžných nátěrů

• prodloužení životnosti finálních nátěrů
• snížená fyzická námaha
• neobsahuje nebezpečné, jedovaté a škodlivé
látky
• aplikaci lze provádět i na nepřístupná místa

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstranit z povrchu opadavou korozi (šupinky, zoxidovaný povrch, nepřilnavý starý nátěr), která
netvoří přilnavou vrstvu k povrchu, například pomocí ocelového kartáče. Nesmí se však odstranit
pevná koroze, která je nutná pro výslednou kvalitu ochranné vrstvy. Není nutné odstraňovat korozi
na čistý kov.
2. Odstranit z povrchu mastné nečistoty (např. produktem NOVALON® 2000, NO 1® CLEAN apod.).
3. Nanést ULTRAKOR® (štětcem, nástřikem, ponorem) přímo na zkorodovaný povrch. Při
aplikaci  na  vyhřáté  plochy  nebo  za  vysokých  teplot  povrch  nejprve  namočte  vodou,  případně
ULTRAKOR®  zřeďte  vodou  až  1  :  5.  První  2  hodiny  dochází  k  chemické  reakci,  při  které  se
spotřebovává voda a aplikovaný povrch po tuto dobu nesmí zaschnout. Aby nedošlo k přerušení
reakce,  je  nutno  udržovat  povrch  vlhký  případným  opakováním  nátěru.  Zejména  u  silně
zkorodovaných povrchů nebo svislých ploch vždy použijte štětec pro dokonalé vpravení ULTRAKORU®

do koroze a opakovaným nátěrem udržujte povrch 2 hodiny vlhký. Během prvních 2 hodin dochází k
reakci s oxidy, narušení korozní vrstvy, její stabilizaci a přeměně na černý až černo fialově hnědý
povrch, který se chová jako běžný základový nátěr. Aplikace je nejvhodnější provádět při vlhkém
počasí.
4. V případě aplikace na korozi menší než 80 μm, se může vznikající černý povrch odlupovat od
povrchu. Znamená to vysokou koncentraci ULTRAKORU® na málo zkorodovaný povrch a je nutno jej
více naředit. Přesné ředění na konkrétní povrch nutno předem vyzkoušet.
5.  Po 48 hodinách,  během kterých dochází  k  síťování  povrchu,  vznikne vysoce přilnavá hmota
zabraňující dalšímu vzniku koroze. Má vlastnosti běžného základního nátěru a přímo na tuto vrstvu
můžeme nanášet  vrchní  nátěrové hmoty jako vodou ředitelné,  disperzní,  syntetické,  epoxidové,
asfaltové.  Nátěr  obsahující  aceton  nutno  předem  vyzkoušet  z  důvodu  možného  bobtnání
stabilizované vrstvy. Finální nátěr může být aplikován nejdříve po 48 hodinách maximálně však do 10
dní od aplikace ULTRAKORU®.
6.  Nesmí  být  aplikován  při  teplotě,  která  se  blíží  k  bodu  mrazu,  neboť  v  případě  zmrznutí
stabilizátoru, či  nevyzrálého stabilizovaného povrchu se účinnost stabilizátoru likviduje.

BEZPEČNOST PRÁCE

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný, neobsahuje jedy a jiné látky škodlivé zdraví a životnímu
prostředí. Přípravek je vodou ředitelný, nehořlavý. Při práci používejte běžné ochranné pomůcky, při
dodržování základních hygienických pravidel, tedy při práci nejíst, nekouřit a po práci umýt ruce a
případně je ošetřit běžným regeneračním krémem. Při nebezpečí zásahu očí tyto chránit ochrannými
brýlemi. Přípravek není určen pro ošetření povrchu přicházejícího do přímého styku s potravinami.

SKLADOVATELNOST

V uzavřeném obalu v chladném větraném skladu s vyloučením přímého slunečního záření. Teplota
pro skladování je +5 °C až +30 °C. Chraňte před mrazem! Skladovatelnost 24 měsíců. Uchovávat
mimo dosah dětí.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva mléčná, lehce nahnědlá
Zápach charakteristický
Bod vzplanutí není
Teplota tuhnutí 0 °C
Bod varu 108 °C
Hustota (20 °C) 1,01 g/cm3
Vydatnost cca 1 litr 40 m2 dle hloubky koroze
Obsah VOC 0,3%

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml rozprašovač 200 731
5 l kanystr 200 735

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
OCHRANA POVRCHU

UNIPREG®

Vysoce  účinný  konzervační  prostředek  pro  dlouhodobou
ochranu železných kovů před korozí. Použití jak v průběhu
mezi výrobními operacemi, při opravách a montážích tak i ke
konečné  konzervaci  v  závěrečné  fázi  povrchových  úprav
výrobku. Vhodný pro krátkodobou i dlouhodobou dočasnou
ochranu železných kovů. Na povrchu zanechávají velmi tenký
ochranný  film.  Ochranná  doba  závisí  na  skladovacích
podmínkách  a  použitém  obalu.  Ochranný  film  je  možné
kontrolovat UV lampou.

POUŽITÍ
Konzervační olej UNIPREG® lze aplikovat natíráním, válečkováním, tamponováním, stříkáním nebo
přímo ponorem výrobků do konzervační lázně. Nanáší se 15–20 g/m2. Prostředky lze ve většině
případů libovolně kombinovat s provozními oleji i jinými konzervačními prostředky. Doba ochrany bez
obalu 1 měsíc při 100% vlhkosti. Ochranný efekt lze zvýšit vhodným ochranným obalem.

BEZPEČNOST PRÁCE

Zajistěte dostatečné větrání, používat ochranné pomůcky, dodržovat pravidla práce s chemikáliemi –
při práci nejíst, nepít, nekouřit. Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka.

SKLADOVATELNOST

Skladujte v originálních obalech na dobře větraných místech při teplotě 5–40 °C . V případě, že
přípravek  promrzne  nechat  v  teple  a  promíchat.  Neskladovat  společně  se  silnými  kyselinami,
alkalickými materiály stejně jako oxidačními látkami.

POČET MĚSÍCŮ OCHRANY DLE PROSTŘEDÍ

Volná atmosféra Skladovací přístřešek Neklimatizovaný sklad
vodotěsný

obal
parotěsný

obal
vodotěsný

obal
parotěsný

obal
vodotěsný

obal
parotěsný

obal
6-12 12-24 12-24 24-36 až 60 nad 120

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva žlutohnědá až hnědá
Zápach charakteristický
Bod vzplanutí 198 °C
Relativní hustota (20 °C) 0,87 g/cm3
Rozpustnost ve vodě (20 °C) nerozpustný
Kinematická viskozita (40 °C) 28–30 mm2/s

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 200 204
25 l kanystr 200 211
40 l kanystr 200 212
200 l sud 200 213

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

VULPA® SIL
Tepelně odolná (-50°C až +260°C) snadno a rychle použitelná
opravná  a  izolační  páska  ze  speciálního  silikonového
materiálu, který se lepí jen na sebe. VULPA® SIL neobsahuje
žádná lepidla, nezanechává žádné stopy po jejím odstranění.
Díky své extrémní roztažnosti  (až 300%) dokáže dokonale
přilnout i na nepravidelné tvary.

 

POUŽITÍ
Veškeré rychlé opravy vyžadující vysokou tepelnou odolnost, odolávající vysokému tlaku, elektricky
izolační vlastnosti, opravy odolávající vlhkosti a korozi a znečištění. Automobilový průmysl, elektro,
opravy v domácnosti, náhrada tepelně smrštitelných pásek.

VÝHODY

• tepelná odolnost
• okamžitá fixace

• odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu,
oleji, slané vodě, UV záření
• vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

NÁVOD K POUŽITÍ

Očistěte aplikované místo a odstřihněte požadovanou délku pásky.1.
Odstraňte část ochranné fólie. Pásku udržujte čistou a suchou.2.
Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje.3.
Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace4.
VULPA® SIL pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte.Fixuje okamžitě, trvalé5.
spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na
čistém, suchém povrchu. Pásku VULPA® SIL nelze opakovaně použít, ale další vrstvy lze v
budoucnu kdykoliv aplikovat.

TECHNICKÁ DATA

Rozměr pásky 25 mm x 3000 mm
Tepelná odolnost –50 °C +260 °C
Průtažnost 300 % (ASTM D412)
Průrazné napětí 15 kV/mm (ASTM D149)
Odolnost UV záření vynikající
Pevnost v tahu 41 kg/cm2 (ASTM D412)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

černá 400 400
červená 400 410
modrá 400 420
zelená 400 430
transparentní 400 440
žlutá 400 445

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
MATERIÁL

VULPA® SIL MAX
Silikonová páska pro rychlé opravy. Vytváří vzduchotěsné a
vodotěsné  spoje.  Nabízí  vysokou  tepelnou  a  elektricky
izolační odolnost, snadnou aplikaci i na znečištěný povrch.
Opravy lze provádět i pod vodou. Páska neobsahuje žádná
lepidla,  po  jejím  odstranění  nezanechává  žádné  stopy.
Fixuje okamžitě. Vyniká vysokou roztažností.

 

POUŽITÍ
Silikonová páska pro rychlé opravy. Vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje. Nabízí vysokou
tepelnou a elektricky izolační odolnost, snadnou aplikaci i na znečištěný povrch. Opravy lze provádět
i pod vodou. Páska neobsahuje žádná lepidla, po jejím odstranění nezanechává žádné stopy. Fixuje
okamžitě. Vyniká vysokou roztažností.

VÝHODY

• tepelná odolnost
• okamžitá fixace
• vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

• aplikace i pod vodou
• odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu,
oleji, slané vodě, UV záření

NÁVOD K POUŽITÍ

Očistěte aplikované místo od volných nečistot a odstřihněte požadovanou délku pásky.1.
Odstraňte část ochranné fólie.2.
Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje3.
Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace4.
VULPA® SIL MAX pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte.Fixuje okamžitě, trvalé5.
spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na
čistém, suchém povrchu.

TECHNICKÁ DATA

Rozměr pásky šíře 50,8 mm, délka 11 metrů
Tloušťka pásky 0,8 mm
Tepelná odolnost –50 °C +260 °C
Roztažnost 300 %
Elektrická odolnost 15000 V/mm
Odolnost UV záření vynikající
Pevnost v tahu 4,1 MPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

černá 400 450
balení: 1 ks role 50,8mm x 11metrů

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH A ZAPEČENÝCH SPOJŮ

WEGA®

WEGA®  odpuzuje vlhkost,  uvolňuje rez,  maže,  chrání  proti
korozi  a  agresivním  látkám,  čistí.  Uplatnění  nachází  při
opravách a údržbě ve všech odvětvích průmyslu a služeb.

POUŽITÍ
WEGA® zamezuje vzniku zkratů v elektrických zařízeních, dlouhodobě chrání před agresivními látkami
a tím brání vzniku oxidace. Má mimořádně vodoodpudivé účinky a řeší nejen problematiku navlhlých
nebo zaplavených elektroinstalací, ale má i funkci dlouhodobé preventivní ochrany. Velmi dobře se
uplatňuje i při mazání jemné mechaniky. Vysoká pronikací schopnost jej umožňuje použít pro
uvolňování zarezlých, zadřených nebo pevně dotažených spojů, nepohyblivých součástek, lanek a
táhel.

VÝHODY

• vytěsňuje vodu
• chrání proti korozi

• uvolňuje nepohyblivé spoje
• maže jemnou mechaniku

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Výrobek můžete aplikovat jen na el. zařízení odpojená od sítě!
3. U zarezlých spojů nechejte působit a následně demontujte.
4. V případě silnějšího zareznutí nebo oxidace postup opakujte několikrát.

TECHNICKÁ DATA

Teplota voru 189 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Bod tuhnutí –52 °C
Hustota (20 °C) 577 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3015 mm Hg
Elektrická pevnost > 30 kV/cm za min (ASTM D877)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 250

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
MOS® PASTA
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZOS®

ZOS® je speciální, vysoce účinný aerosolový výrobek, který
zajišťuje katodovou, mechanickou a chemickou ochranu kovů
proti  korozi  a  je  vynikající  jako  ochrana po  svařování  na
galvanizované i na normální oceli.

POUŽITÍ
ZOS® je díky svým jedinečným chemickým vlastnostem velmi vhodný při povrchové ochraně
ocelových konstrukcí. Je vhodný i na ochranu míst extrémně tepelně namáhaných a díky dobré
elektrické vodivosti je vhodný pro předúpravu povrchů určených pro bodové svařování. ZOS® je
zároveň velmi vhodný jako základová vrstva pro veškeré druhy nátěrů.

VÝHODY

• vynikající ochrana proti korozi
• odolnost do 400 °C

• galvanizace za studena
• výborná přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Podklad zbavte koroze, dokonale očistěte, osušte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte při pokojové teplotě ze vzdálenosti cca 25 cm.
4. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a krátce stlačte ventilek tak, aby se pročistil hnacím
plynem.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 123 °C
Bod vzplanutí < –18 °C
Hustota (20 °C) 795 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3135 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 900

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN, TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ PRODUKTY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ZOS® B

ZOS® B je rychleschnoucí barva na bázi speciálně vybraných
pojiv s vysokou krycí silou a optimální odolností proti otěru.

POUŽITÍ
ZOS® B se používá k ochraně kovových dílů proti korozi. Drží téměř na všech kovech a lze ho
používat bez základního nátěru. Díky velmi dobré krycí schopnosti se dá velmi dobře používatk
povrchovéúpravěocelovýchkonstrukcí,karosérií,lodía k opravám pozinkovanýchpovrchův
místechpoškozeníochrannévrstvynásledkemvrtání,řezání nebo sváření.

VÝHODY

• snadná aplikace
• dobře kryje
• výborná přilnavost

• vysoká elasticita
• odolnost proti otěru

NÁVOD K POUŽITÍ
Před aplikací zbavte povrch prachu, tuku a oleje nejlépe výrobkem TECHNOSOL®. Optimální přilnutí
lakované vrstvy se dosáhne lehkým zbroušením povrchu.Optimální teplota dózy před aplikací je
20°C. Obsah dózy před použitím alespoň 2 minuty intenzivně protřepejte. Podle našich zkušeností
stačí  tloušťka  vrstvy  cca  50  μm,  aby  se  dosáhlo  dostačujících  antikorozních  vlastností.  Proto
doporučujeme barvu nanášet minimálně ve dvou vrstvách, které nanášejte křížem. Po nanesení první
vrstvy vyčkejte cca 20–30 minut, aby došlo k dostatečnému zaschnutí. Pak teprve nanášejte druhou
vrstvu. Barvu nanášejte ze vzdálenosti 20–25 cm.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí < –44 °C
Tenze par (37,8 °C) 550 mbar
Hustota (20 °C) 720 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 910

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN, TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

MATERIÁL

ELEKTROÚDRŽBA

ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

TS® MANŽETA
TS® MANŽETA je speciální dvouvrstvá, částečně pružná, na
délku dělitelná manžeta, která se teplem smršťuje. Vnitřní
stěna  je  opatřena  tavitelnou  lepicí  vrstvou.  Po  zahřátí
manžety tato vrstva dokonale utěsní a zapouzdří rozličné
druhy materiálů proti vodě, vlhkosti, agresivním kapalinám,
povětrnostním vlivům atd.

POUŽITÍ

TS® MANŽETA se velmi dobře uplatňuje v celé řadě rozličných aplikací, např. pro ochranu, utěsnění a
při opravách povrchově poškozených izolací různých druhů vodičů a kabelů. Výborně se hodí pro
vytváření různých druhů kabelových spojek. Velmi dobře chrání kovové potrubí proti naleptávání,
korozi nebo mechanickému opotřebení. Může se používat pro různé druhy aplikací, při nichž dochází
k bezprostřednímu styku s rozličnými chemikáliemi, jako jsou agresivní páry, kyseliny, soli, plyny
nebo zemní alkálie.

VÝHODY

• značná úspora času
• dlouhá životnost

• spolehlivost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Poškozené místo vodiče nebo kabelu dokonale očistěte a odmastěte.
2. Odstraňte ochrannou fólii na vnitřní straně lepicí plochy a obtočte kolem poškozeného místa.
3. Manžetu uzavřete a navlékněte přiloženou kovovou uzavírací lištu.
4. Zahřívejte horkým vzduchem nebo hořákem měkkým žlutým plamenem od středu proti zámku na
manžetě.
5. Nakonec od středu zahřejte místa zámku na manžetě.
6. Po vychladnutí je spoj hotov.

TECHNICKÁ DATA

Rozsah provozních teplot od –30 °C až +80 °C
Teplota smršťování 120 °C a výše
Pevnost v tahu 17 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí 350 % (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla (150 °C ± 2°C) 7 dní (ISO 188)
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C) 4 hod
Poměr smrštění 3 : 1
Elektrická pevnost 180 kV/cm za min (IEC 243)
Izolační odpor 1 × 1012 Ω/cm za min (IEC 93)
Nasákavost vody (23 °C) 0,5 % po 14 dnech (ISO 62)
Odolnost UV záření odolný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

TS® MANŽETA SE DODÁVÁ V 5 PRUMĚRECH.
vnější Ø kabelu,vnitřníØmanžetypřed/posmrštění
12–21 mm,34/10mm 700 034
15–32 mm,53/13mm 700 053
23–50 mm,84/20mm 700 084
34–65 mm,107/29mm 700 107
42–86 mm,143/36mm 700 143

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TS® A TS®M HADICE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

TS® MANŽETA
TS® MANŽETA je speciální dvouvrstvá, částečně pružná, na
délku dělitelná manžeta, která se teplem smršťuje. Vnitřní
stěna  je  opatřena  tavitelnou  lepicí  vrstvou.  Po  zahřátí
manžety tato vrstva dokonale utěsní a zapouzdří rozličné
druhy materiálů proti vodě, vlhkosti, agresivním kapalinám,
povětrnostním vlivům atd.

POUŽITÍ

TS® MANŽETA se velmi dobře uplatňuje v celé řadě rozličných aplikací, např. pro ochranu, utěsnění a
při opravách povrchově poškozených izolací různých druhů vodičů a kabelů. Výborně se hodí pro
vytváření různých druhů kabelových spojek. Velmi dobře chrání kovové potrubí proti naleptávání,
korozi nebo mechanickému opotřebení. Může se používat pro různé druhy aplikací, při nichž dochází
k bezprostřednímu styku s rozličnými chemikáliemi, jako jsou agresivní páry, kyseliny, soli, plyny
nebo zemní alkálie.

VÝHODY

• značná úspora času
• dlouhá životnost

• spolehlivost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Poškozené místo vodiče nebo kabelu dokonale očistěte a odmastěte.
2. Odstraňte ochrannou fólii na vnitřní straně lepicí plochy a obtočte kolem poškozeného místa.
3. Manžetu uzavřete a navlékněte přiloženou kovovou uzavírací lištu.
4. Zahřívejte horkým vzduchem nebo hořákem měkkým žlutým plamenem od středu proti zámku na
manžetě.
5. Nakonec od středu zahřejte místa zámku na manžetě.
6. Po vychladnutí je spoj hotov.

TECHNICKÁ DATA

Rozsah provozních teplot od –30 °C až +80 °C
Teplota smršťování 120 °C a výše
Pevnost v tahu 17 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí 350 % (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla (150 °C ± 2°C) 7 dní (ISO 188)
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C) 4 hod
Poměr smrštění 3 : 1
Elektrická pevnost 180 kV/cm za min (IEC 243)
Izolační odpor 1 × 1012 Ω/cm za min (IEC 93)
Nasákavost vody (23 °C) 0,5 % po 14 dnech (ISO 62)
Odolnost UV záření odolný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

TS® MANŽETA SE DODÁVÁ V 5 PRUMĚRECH.
vnější Ø kabelu,vnitřníØmanžetypřed/posmrštění
12–21 mm,34/10mm 700 034
15–32 mm,53/13mm 700 053
23–50 mm,84/20mm 700 084
34–65 mm,107/29mm 700 107
42–86 mm,143/36mm 700 143

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TS® A TS®M HADICE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

ELEKTROSOL®

ELEKTROSOL®  se  díky  svým  vlastnostem  používá  jako
víceúčelový čisticí prostředek elektrických a elektronických
zařízení.

POUŽITÍ
ELEKTROSOL®

zajišťujebezporuchovýchodvšechošetřenýchelektrickýchsoučástí.Rozpouštímastnotu,odplavujepracha
smýváolejna destičkáchs plošnýmispoji, vypínačích,relé,zařízeníchna
zpracovánídat,radarech,přístrojovýchskříních a
kancelářskýchzařízeních.Největšívyužitínacházípřičištěnía údržběelektromotorů. Díky svému
chemické-mu složení je netečný k většině plastových částí v elektroprůmyslu,
přičemžnezanecháváskvrnya rychlesevypařuje.Odpařovánílzeurychlitpoužitím tlakového vzduchu.

VÝHODY

• výborný při čištění špatně přístupných míst
• rychlost

• účinnost
• nezanechává skvrny

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Vysychání čištěného místa urychlíte tlakovým vzduchem.
4. Při běžné pokojové teplotě se výrobek odpařuje za 10–15 min.

UPOZORNĚNÍ
ELEKTROSOL® není možné aplikovat pod napětím.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 72 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 715 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3175 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 203 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

ELEKTROSOL® L
ELEKTROSOL®  L  se  díky  svým  vlastnostem  používá  jako
víceúčelový čisticí prostředek elektrických a elektronických
zařízení.

POUŽITÍ
ELEKTROSOL® L zajišťuje bezporuchový chod všech ošetřených elektrických součástí. Rozpouští
mastnotu, odplavuje prach a smývá olej na destičkách s plošnými spoji, vypínačích, relé, zařízeních
na zpracování dat, radarech, přístrojových skříních a kancelářských zařízeních. Největší využití
nachází při čištění a údržbě elektromotorů. Díky svému chemickému složení je netečný k většině
plastových částí v elektroprůmyslu, přičemž nezanechává skvrny a rychle se vypařuje. Odpařování
lze urychlit použitím tlakového vzduchu.

VÝHODY

• výborný při čištění špatně přístupných míst
• rychlost

• účinnost
• nezanechává skvrny

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Vysychání čištěného místa urychlíte tlakovým vzduchem.
4. Při běžné pokojové teplotě se výrobek odpařuje za 10–15 min.

UPOZORNĚNÍ

ELEKTROSOL® není možné aplikovat pod napětím.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 72 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Hustota (20 °C) 715 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3175 mm Hg

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

30 l kanystr 202 986

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

ELVO PASTA
ELVO®  PASTA  –  elektricky  vodivá  pasta  obsahuje  zinkové
částice,  které  při  instalaci  elektrických  spojů  narušují
nevodivý zoxidovaný povrch kontaktů jako drátěný kartáč.
Po kompresi zinkové částice vytváří elektricky vodivé body.
Vytlačená  pasta  na  povrchu  spoje  chrání  před  následnou
oxidací a vlhkostí.

POUŽITÍ
Speciální složení ELVO® PASTY je vhodné jak pro šroubové tak pro kompresní spoje, kde prodlužuje
životnost hliníkových i měděných kontaktů. Kontaktní pasta je kompatibilní s gumou, polyethylenem
a dalšími izolačními materiály. Ošetřené kontakty jsou chráněny před okolním vzduchem a vlhkostí,
předchází vzniku oxidace a koroze, vytváří plynotěsný spoj poskytující vyšší vodivost. Použitelná v
širokém rozsahu teplot.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Na kabelu označte délku spojky a pečlivě jej odizolujte.
2. Aplikujte dostatečné množství ELVO® PASTY jak na konektor, tak i na vodič a spoj sestavte.
3. Vložte kabel do spojky a spojkou otáčejte kolem kabelu, aby došlo k rovnoměrnému
rozprostření ELVO® PASTY. Po instalaci důkladně očistěte izolaci kabelů od kontaktní pasty.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) vazelína
Barva šedá
Zápach charakteristický
Bod vzplanutí > 200 °C
Hustota (20 °C) 1,1 g/cm3
Samozápalnost není k dispozici
Bod skápnutí > 500 °C
Viskozita 241
Pracovní teplota –25 °C až +160 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Tuba 225g 259 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
ELEKTROSOL®, TECHNOSOL®, NO 1®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

KLEŠTĚ KKD
Konektorovací  kleště  typ  KKD  jsou  určeny  pro  práci  s
neizolovanými dutinkami a dutinkami s plastovým límcem
od 0,5 mm2 do 4 mm2.

POUŽITÍ
Konektorovací kleště typ KKD se hodí pro profesionální práci se všemi druhy dutinek rozlišených
podle průřezu od 0,5 mm2 do 4 mm2. Jejich konstrukce umožňuje vytvoření vysoce kvalitního pevného
spoje.

VÝHODY

• pevná konstrukce
• jednoduché rozlišení typů dutinek
• automatické zajištění proti otevření

• automatické rozevírání kleští
• ráčnový mechanismus umožňuje přerušení
operace a přidržení konektoru
• vyvinutí minimální síly pro dosažení maximální
kvality spoje

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 770 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

KLEŠTĚ KKI
Konektorovací  kleště  KKI  jsou  určeny  pro  práci  s
izolovanými  konektory  od  0,5  do  6  mm2.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 760 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

KLEŠTĚ KKN
Konektorovací  kleště  typ  KKN  jsou  určeny  pro  práci  s
neizolovanými konektory od 1,5 mm 2– 6 mm2. Vyznačují se
pevnou  konstrukcí.  Ráčnový  mechanismus  umožňuje
přerušení  operace  a  přidržení  konektoru.

POUŽITÍ
Konektorovací kleště typ KKN se používají pro profesionálnípráci s neizolovanými druhy konektorů od
1,5 mm2 – 6 mm2. Jejichkonstrukce umožňuje vytvoření vysoce kvalitního pevného spoje.

VÝHODY

• pevná konstrukce
• automatické zajištění proti otevření
• automatické rozevírání kleští*

• ráčnový mechanismus umožňuje přerušení
operace a přidržení konektoru
• minimální síla při dosažení maximální kvality
spoje

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks 770 500

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

ELBOX PŘÍSLUŠENSTVÍ
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

TS® A TS®M HADICE
TS® a TS®M HADICE je speciální dvouvrstvá hadice s vnější
ochrannou  a  vnitřní  lepicí  vrstvou,  která  se  po  zahřátí
smršťuje  až  na  1/3  svého  původního  průměru,  přičemž
dochází  k  zesílení  tloušťky stěny.  Vzniká tak velmi  dobrá
ochrana  vůči  mechanickému  poškození  a  opotřebení.
Vzhledem k vnitřní lepicí vrstvě má velmi dobrou přilnavost k
celé řadě různých druhů materiálů.

POUŽITÍ
TS® a TS®M HADICE má velké využití především v „elektro“ aplikacích, ale své uplatnění najde i v
jiných oblastech průmyslu a výroby. Velmi dobře se uplatňuje jako izolace a ochrana vodičů a celé
řady elektrosoučástí, např. kabelových spojek, svorek vodičů, spojovacích svorek, kabelů motorů
pracujících pod vodou. Má rovněž velmi široké uplatnění v automobilovém průmyslu jak při ochraně
stávajících spojů, namáhaných svorek, koncovek a kabelů, tak při vytváření spojů nových. Může se
rovněž používat při provizorních opravách hadic nebo potrubí s mírným tlakovým zatížením. TS® a
TS®M HADICE nachází uplatnění při aplikacích i za extrémních podmínek, jako jsou agresivní páry,
kyseliny, soli, plyny, voda atd.

VÝHODY

• velmi jednoduché použití
• vysoká odolnost
• dlouhá životnost

• spolehlivost
• snadná aplikace
• značná úspora času

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Oddělte potřebný kus TS® a TS®M HADICE (nůžky, nůž).
2. Převlékněte přes místo, které má být chráněno.
3. Zahřívejte horkým vzduchem.
4. U menších průměrů je možno v nouzi použít i zapalovač.
5. Nechte zchladnout.

TECHNICKÁ DATA

TS® HADICE  
Rozsah provozních teplot –30 °C až +80 °C
Teplota smršťování 120 °C
Pevnost v tahu min.9 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí min.200 % (ISO 37)
Tepelný náraz (225 °C) 4 hod.
Stárnutí při působení tepla (150 °C) 168 hod.
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C) 4 hod.
Poměr smrštění 3 : 1
Elektrická pevnost min. 12 MV/m za min (IEC 243)
Odolnost naftě (F54) 24 hod při 23 °C dobrá (ISO 37)
Odolnost hydraulické kapalině (H515) velmi dobrá (ISO 37) 24 hod při 23 °C
Odolnost mazacímu oleji (O 149) dobrá (ISO 37) 24 hod při 23 °C
TS®M HADICE  
Rozsah provozních teplot –30 °C až do 80 °C
Teplota smršťování 125 °C a výše
Pevnost v tahu 14 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí 520 % (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla (121 °C) ± 28 dní 2 °C
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C) 4 hod
Poměr smrštění 3 : 1
Elektrická pevnost 140 kV/cm za min (IEC 243)
Izolační odpor 3,5 × 1013 Ω/cm za min (IEC 93)
Nasákavost vody (23 °C) 0,2 % po 14 dnech (ISO 62)
Odolnost UV záření odolný

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

Ø před smrštěním - Ø po smrštění
3.0 mm - 1.0mm (délka 1,2m) 600 300
6.0 mm - 2.0mm (délka 1,2m) 600 600
9.0 mm - 3.0mm (délka 1,2m) 600 900
12.0 mm - 4.0mm (délka 1,2m) 601 200
18.0 mm - 6.0mm (délka 1,2m) 601 800
24.0 mm - 8.0mm (délka 1,2m) 602 400
39.0 mm - 13.0mm (délka 1,2m) 603 900
56,0 mm - 16,0mm (délka 1,0m) 651 160
70,0 mm - 22,0mm (délka 1,0m) 668 220
105,0 mm - 30,0mm (délka 1,0m) 690 300
130,0 mm - 36,0mm (délka 1,0m) 613 036

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TS® MANŽETA, TS®L SPOJKY
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

TS® MANŽETA
TS® MANŽETA je speciální dvouvrstvá, částečně pružná, na
délku dělitelná manžeta, která se teplem smršťuje. Vnitřní
stěna  je  opatřena  tavitelnou  lepicí  vrstvou.  Po  zahřátí
manžety tato vrstva dokonale utěsní a zapouzdří rozličné
druhy materiálů proti vodě, vlhkosti, agresivním kapalinám,
povětrnostním vlivům atd.

POUŽITÍ
TS® MANŽETA se velmi dobře uplatňuje v celé řadě rozličných aplikací, např. pro ochranu, utěsnění a
při opravách povrchově poškozených izolací různých druhů vodičů a kabelů. Výborně se hodí pro
vytváření různých druhů kabelových spojek. Velmi dobře chrání kovové potrubí proti naleptávání,
korozi nebo mechanickému opotřebení. Může se používat pro různé druhy aplikací, při nichž dochází
k bezprostřednímu styku s rozličnými chemikáliemi, jako jsou agresivní páry, kyseliny, soli, plyny
nebo zemní alkálie.

VÝHODY

• značná úspora času
• dlouhá životnost

• spolehlivost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Poškozené místo vodiče nebo kabelu dokonale očistěte a odmastěte.
2. Odstraňte ochrannou fólii na vnitřní straně lepicí plochy a obtočte kolem poškozeného místa.
3. Manžetu uzavřete a navlékněte přiloženou kovovou uzavírací lištu.
4. Zahřívejte horkým vzduchem nebo hořákem měkkým žlutým plamenem od středu proti zámku na
manžetě.
5. Nakonec od středu zahřejte místa zámku na manžetě.
6. Po vychladnutí je spoj hotov.

TECHNICKÁ DATA

Rozsah provozních teplot od –30 °C až +80 °C
Teplota smršťování 120 °C a výše
Pevnost v tahu 17 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí 350 % (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla (150 °C ± 2°C) 7 dní (ISO 188)
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C) 4 hod
Poměr smrštění 3 : 1
Elektrická pevnost 180 kV/cm za min (IEC 243)
Izolační odpor 1 × 1012 Ω/cm za min (IEC 93)
Nasákavost vody (23 °C) 0,5 % po 14 dnech (ISO 62)
Odolnost UV záření odolný

Rozměr TS MANŽETY: 1 m

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

TS® MANŽETA SE DODÁVÁ V 5 PRUMĚRECH.
vnější Ø kabelu,vnitřníØmanžetypřed/posmrštění
12–21 mm,34/10mm 700 034
15–32 mm,53/13mm 700 053
23–50 mm,84/20mm 700 084
34–65 mm,107/29mm 700 107
42–86 mm,143/36mm 700 143

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TS® A TS®M HADICE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

TS®L SPOJKY
Teplem  smrštitelné  letovací  spojky  slouží  k  vytváření
elektrických spojení převážně slaněných vodičů, při kterém
se v jednom pracovním cyklu provede sletování i různých
průřezů vodičů současně s jejich zaizolováním a utěsněním.
Spojení vyniká vysokou pevností v tahu. Materiál spojek je z
teplem  smrštitelného,  křížově  vázaného  polyolefinu  s
vnitřní vrstvou lepidla, na obou koncích jsou osazeny těsnicí
kroužky.

POUŽITÍ
TS®L můžeme využít ve všech oblastech údržby a opravárenství, ve výrobních provozech, při
montážních a servisních pracích v autoservisech. Dále můžeme použít tento výrobek při
elektrikářských, elektronických, instalačních a speciálních činnostech. (Spojování slaněných vodičů,
ukončování vodičů k různým komponentům, spojování a ukončování koaxiálních kabelů, ukončování
zemních vodičů ke stínění atp.). Nejlepšího výsledku dosáhneme, když spoj vytváříme pomocí
horkovzdušné pistole s deflektorem.

VÝHODY

• pevné spojení vodičů, pevnější než vodič
• výborné izolační a těsnicí vlastnosti

• rychlé přizpůsobení spojky jakémukoli tvaru
• možnost neustálé kontroly vytvářeného spoje

TECHNICKÁ DATA

Složení nízkotavitelné pájky Sn 50 %, Pb 32 %, Cd 18 %
Úbytek napětí ve spoji 2,0 mV
Pevnost spoje v tahu pevnější než vodič
Elektrická pevnost 2 kV/cm za min
Teplotní odolnost –55 °C až +125 °C
Izolační odpor 1 × 109 Ω/cm za min
Maximální teplota vodičů +85 °C až +125 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

SADA,doporučenýØvodičedo
TSL sada,1,5mm–5,5mm 791 000
TSL 3, 1,5mm 791 003
TSL 5, 2,5mm 791 005
TSL 7, 3,5mm 791 007
TSL 9, 4,5mm 791 009
TSL 11, 5,5mm 791 011
TSL 01-2 mm 791 012

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TS® A TS®M HADICE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

UNISPRAY®

UNISPRAY®  je  výrobek,  který  odpuzuje  vlhkost,  maže,
uvolňuje  rez,  chrání  proti  korozi  a  čistí.  Proto  je
nepostradatelným  pomocníkem  při  opravách  a  údržbě  ve
všech dílnách.

POUŽITÍ
UNISPRAY® je mimořádně vodoodpudivý, a proto je určen k ošetřování elektrických kabelů,
zapalovacích zařízení dopravních prostředků apod. Zamezuje vzniku zkratů a plíživých proudů v el.
zařízeních. Dlouhodobě chrání před vznikem oxidace a zareznutím. Vzhledem ke svým mazacím
schopnostem se velmi dobře uplatní při mazání jemné mechaniky. Pronikací schopnost výrobku
UNISPRAY® pro uvolňování zarezlých, zapečených nebo pevně dotažených spojů.

VÝHODY

• odstraňuje vlhkost z el. zařízení
• uvolňuje zarezlé a zapečené spoje

• maže jemnou mechaniku
• má čisticí účinek

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Výrobek můžete aplikovat jen na el. zařízení odpojená od sítě!
3. U zarezlých spojů nechejte působit a následně demontujte.
4. V případě silnějšího zareznutí nebo oxidace postup opakujte několikrát.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu 179 °C
Bod vzplanutí < –30 °C
Bod tuhnutí –57 °C
Hustota (20 °C) 598 kg/m3
Tenze par (20 °C) 3135 mm Hg
Elektrická pevnost > 30 kV/cm za min (ASTM D877)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej 200 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

VULPA®

Samovulkanizační páska pro široké použití v opravárenství.

POUŽITÍ
VULPA® jeurčenák izolovánía k opravámrozvodovýcha silovýchkabelůaždo 46
kV.Používáseproochranua zamezeníkorozena železnýchtrubkácha svarech.VULPA®

chráníelektrickésoučástiprotivodě a povětrnostnímvlivům. Velmičastose
používápřivodoinstalačníchpracích.VULPA® dokonalepřilnei na izolacevyrobenéz
polyetylenu,etylenpropylenu,PVC,butylua neoprenu,dálepakna epoxidovépryskyřice,akryláty a
kaučuk.

VÝHODY

• vynikající elektrické a fyzikální vlastnosti
• dokonale přilne

• vytváří kompaktní izolaci
• velmi dobře odolává povětrnostním vlivům a
působení ozonu

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Místo aplikace očistěte.
2. Oddělte požadované množství pásky a odstraňte separační fólii.
3. VULPU®  natáhněte a pod stálým tahem naviňte na požadované místo s překrytím min.50 %.
Vysoký stupeň natažení Vám zaručuje rychlou vulkanizaci.

UPOZORNĚNÍ
Vulpa  není  odolná  organickým  rozpouštědlům,  olejům  a  tukům.  Neměla  by  přijít  do  styku  s
transformátorovým olejem.

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka 0,5 mm
Průtažnost 600 % (ASTM D412 75)
Pevnost v tahu 20 kg/cm2 (ASTM D412 75)
Koroze nenastává (BS 3924 78)
Příjem vody 0,40 % (ASTM D570 63)
Odolnost ozonu trvalá (ASTM D1373 70)
Ohnivzdornost jako polyetylen
Dielektrická ztráta 0,0014 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Dielektrická konstanta 2,5 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Průrazné napětí 40 kV/mm (ASTM D149 64)
Teplota použití –40 – 90 °C (krátkodobě 100 °C)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

19 mm 400 190
25 mm 400 250
38 mm 400 380

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

VULPA® SIL
Tepelně odolná (-50°C až +260°C) snadno a rychle použitelná
opravná  a  izolační  páska  ze  speciálního  silikonového
materiálu, který se lepí jen na sebe. VULPA® SIL neobsahuje
žádná lepidla, nezanechává žádné stopy po jejím odstranění.
Díky své extrémní roztažnosti  (až 300%) dokáže dokonale
přilnout i na nepravidelné tvary.

 

POUŽITÍ
Veškeré rychlé opravy vyžadující vysokou tepelnou odolnost, odolávající vysokému tlaku, elektricky
izolační vlastnosti, opravy odolávající vlhkosti a korozi a znečištění. Automobilový průmysl, elektro,
opravy v domácnosti, náhrada tepelně smrštitelných pásek.

VÝHODY

• tepelná odolnost
• okamžitá fixace

• odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu,
oleji, slané vodě, UV záření
• vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

NÁVOD K POUŽITÍ

Očistěte aplikované místo a odstřihněte požadovanou délku pásky.1.
Odstraňte část ochranné fólie. Pásku udržujte čistou a suchou.2.
Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje.3.
Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace4.
VULPA® SIL pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte. Fixuje okamžitě, trvalé5.
spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na
čistém, suchém povrchu. Pásku VULPA® SIL nelze opakovaně použít, ale další vrstvy lze v
budoucnu kdykoliv aplikovat.

TECHNICKÁ DATA

Rozměr pásky 25 mm x 3000 mm
Tepelná odolnost –50 °C +260 °C
Průtažnost 300 % (ASTM D412)
Průrazné napětí 15 kV/mm (ASTM D149)
Odolnost UV záření vynikající
Pevnost v tahu 41 kg/cm2 (ASTM D412)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

černá 400 400
červená 400 410
modrá 400 420
zelená 400 430
transparentní 400 440
žlutá 400 445
balení: 3 ks role 25 mm x 3000 mm v plastovém
boxu

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROÚDRŽBA
MATERIÁL

VULPA® SIL MAX
Silikonová páska pro rychlé opravy. Vytváří vzduchotěsné a
vodotěsné  spoje.  Nabízí  vysokou  tepelnou  a  elektricky
izolační odolnost, snadnou aplikaci i na znečištěný povrch.
Opravy lze provádět i pod vodou. Páska neobsahuje žádná
lepidla,  po  jejím  odstranění  nezanechává  žádné  stopy.
Fixuje okamžitě. Vyniká vysokou roztažností.

 

POUŽITÍ
Veškeré rychlé opravy vyžadující vysokou tepelnou odolnost, odolávající vysokému tlaku, elektricky
izolační vlastnosti, opravy odolávající vlhkosti a korozi a znečištění. Automobilový průmysl, elektro,
opravy v domácnosti, náhrada tepelně smrštitelných pásek.

VÝHODY

• tepelná odolnost
• okamžitá fixace
• vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

• aplikace i pod vodou
• odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu,
oleji, slané vodě, UV záření

NÁVOD K POUŽITÍ

Očistěte aplikované místo od volných nečistot a odstřihněte požadovanou délku pásky.1.
Odstraňte část ochranné fólie.2.
Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje3.
Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace4.
VULPA® SIL MAX pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte.Fixuje okamžitě, trvalé5.
spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na
čistém, suchém povrchu.

TECHNICKÁ DATA

Rozměr pásky šíře 50,8 mm, délka 11 metrů
Tloušťka pásky 0,8 mm
Tepelná odolnost –50 °C +260 °C
Roztažnost 300 %
Elektrická odolnost 15000 V/mm
Odolnost UV záření vynikající
Pevnost v tahu 4,1 MPa

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

barva černá 400 450
balení: 1 ks role 50,8mm x 11metrů

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ 
HYGIENA

OSOBNÍ HYGIENA

NÁZEV VÝROBKU POPIS SKLAD. Č. BALENÍ POČET CENA

NOVÝ OTAVON® NOVÝ OTAVON® je velmi účinný gelový
prostředek na čištění rukou. Bez námahy
odstraňuje z pokožky oleje, tuky, barvy,
zažranou špínu a jiné nečistoty,…

255 001 500 ml dóza 48 120,- ks

36 122,- ks

24 124,- ks

12 127,- ks

255 020 10 l kbelík 32 207,- l

16 211,- l

8 215,- l

4 219,- l

255 031 30 l 1 215,- l

255 040 1000 ml lahev 24 209,- ks

18 216,- ks

12 221,- ks

6 229,- ks

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Ceník je platný od 15. 6. 2015.



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

BAS
BAS  je  vysoce  účinný  dezinfekční  prostředek,  který
spolehlivě  ničí  bakterie,  kvasinky,  mikroby  a  plísně.
Zabraňuje  tvorbě  těchto  nežádoucích  mikroorganismů,
snižuje pocení, eliminuje nepříjemný zápach a příjemně voní.

POUŽITÍ
BAS je díky svým vlastnostem určen k ošetřování pracovních oděvů, obuvi, ponožek, rukavic, přileb,
neprodyšných kombinéz, ale i šatních skříněk, šaten, sprch a veřejných prostor. Jeho použití je velice
univerzální. Při použití například u pracovní obuvi a ponožek zabraňuje tvorbě nežádoucích
mikroorganismů, snižuje pocení nohou a eliminuje tak jejich nepříjemný zápach. Při dlouhé práci tak
výrazně přispívá ke snížení únavy, k prodloužení pocitu svěžesti a pohody. Výrobek BAS byl
odzkoušen dle ČSN EN ISO/IEC 17025 naa St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. vulgaris, S.
marcescens, C. albicans, Aspergillus niger a Penic

VÝHODY

• účinná dezinfekce
• univerzální použití
• zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů

• odstraňuje nežádoucí zápach
• příjemně voní

NÁVOD K POUŽITÍ

Pomocí rozprašovače dostatečně postříkejte dezinfikovaný povrch a nechejte vyschnout. 
Nikdy nestříkejte proti očím!

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení (°C) ˃ 450 °C
Hodnota pH 7
Hustota 885 kg/m3

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

100 ml dóza s rozprašovačem 257 000
200 ml sprej 257 020
60 ml sprej 257 015
1 l lahev 257 001
10 l kanystr 257 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

MEŠ®

MEŠ®  je  velmi  účinný  čisticí  prostředek  určený  k
odstraňování  mastnoty,  barev,  pryskyřic,  lepidel  a  velmi
zažrané špíny z pokožky, přičemž ji zároveň chrání a udržuje
vláčnou.

POUŽITÍ
MEŠ® je vyroben novou technologií, kdy se využívá brusného efektu speciálních mikročástic při
odstraňování i silně zažrané špíny. Nedochází však k poškození pokožky jako při používání výrobků s
pískovými brusivy. Lanolín, který je ve výrobku obsažen, nahrazuje přirozenou mastnotu kůže a
udržuje ji vláčnou i po umytí. MEŠ® je díky svým čisticím schopnostem vyhledávaným pomocníkem
při mytí silně znečištěných rukou po práci v opravárenských a údržbářských dílnách, lakovnách,
autoservisech, těžkých provozech atd.

VÝHODY

• odstraňuje zažranou špínu neagresivním
způsobem
• velmi dobře se smývá

• pokožku chrání a regeneruje
• zanechává příjemnou vůni i po opláchnutí

NÁVOD K POUŽITÍ

MEŠ® se v malém množství nanese na ruce. P ak se důkladně vtírá do znečištěné pokožky bez použití
vody. Po aplikaci se opláchne vlažnou vodou a ruce se řádně osuší.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 1163 kg/m3
pH (20 °C) 7,5
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml dóza 250 000
10 l kanystr 250 010
25 l kanystr 250 025
dávkovač ke kanystru 10 l 251 000
zásobník 3 l s dávkovačem 251 005

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

MEŠ® S
MEŠ® S je vysoce účinný gelový prostředek na čištění rukou,
určený zejména do autoopravárenství, zemědělství a těžkého
průmyslu.

POUŽITÍ
MEŠ® S využívá k dosažení svých mycích schopností vysoce jemné polyuretanové drtě, která je
zároveň šetrná k povrchu kůže. Účinné parafinové složky a výtažek z kokosového oleje ošetřují a
chrání pokožku při častém mytí.

VÝHODY

• velmi účinná mycí pasta
• dobře odstraňuje zažranou špínu

• chrání pokožku při častém mytí

NÁVOD K POUŽITÍ
MEŠ® S naneste v malém množství na ruce. Potom důkladně vtírejte do znečištěné pokožky bez
použití  vody. Po rozpuštění  nečistoty přidejte trochu vody, ruce důkladně promněte, opláchněte
vlažnou vodou a řádně osušte. Následně doporučujeme ještě pokožku ošetřit regeneračním krémem
REK®.

TECHNICKÁ DATA

Aqua, C10 P areth-9, C12-15 P areth-10, G lycerin, C12-C15 P areth-5, Sodium hydroxide, aroma
009024, 008676, Carbomer, PUR -Mehl, barvivo 19140, 42090, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g dóza 250 100
10 l kanystr 250 110
30 l kanystr 250 130

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

NANOBAS®

Nanotechnologický  baktericidní  a  fungicidní  dezinfekční
prostředek.

POUŽITÍ
Dlouhodobě účinně likviduje bakterie, kvasinky, plísně, odstraňuje zápach z obuvi, vložek do bot,
ponožek, rukavic, přileb, textilu, a jiných povrchů jako šatní skříňky apod.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikujte  pomocí  rozprašovače  ze  vzdálenosti  cca  15  cm na  suchý  povrch.  Dezinfekční  účinek
přetrvává do té doby, než jsou nanočástice vyplaveny vodou nebo potem.
Přípravek není určen k přímé aplikaci na pokožku. Obsahuje stopové množství stříbra.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci, chraňte oči a pokožku.

SKLADOVATELNOST

Skladujte při teplotě +5 až +25°C v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře
větraných.

UPOZORNĚNÍ

Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: nepodléhá regulaci
přepravy dle ADR, RID, I CAO/IATA, IM DG

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva bezbarvá
Zápach zelený čaj, limetka
Hodnota pH 6–8
Teplota varu 100 °C
Relativní hustota 1,00 g/cm3 při 20 °C
Rozpustnost ve vodě 100 %
Samozápalnost nehořlavý (vodní roztok)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

100 ml dóza s rozprašovačem 257 102
900 ml lahev s rozprašovačem 257 105
30 ml dóza s rozprašovačem 257 100

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

NEF®

Profesionální neutralizátor pachů pro průmyslové aplikace.
Vysoce  koncentrované  složení  směsi  okamžitě  působí  na
molekuly nepříjemných pachů a zanechává svěží vůni. NEF®

cíleně  reaguje  s  pachem,  který  nepřekrývá,  ale  aktivně
rozkládá  a  zabraňuje  tak  jeho  dalšímu  šíření.  Vytváří
dlouhodobou protipachovou ochranu. Nezanechává skvrny, je
bezpečný na široké škále povrchů. NEF® lze aplikovat všude,
kde pracovní prostředí znepříjemňují pachy.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikujte  malé množství  pomocí  rozprašovače přímo do prostoru,  na stěny,  podlahy,  čalounění,
závěsy. Lze přidat do přisávání rozvodů vzduchotechniky, klimatizace. NEF® je ve vodě rozpustný a
lze jej přidat do mycího roztoku, kde zvyšuje parfemační účinek při čištění, vytírání podlah apod.
Vyvarujte se aplikací na horké povrchy. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

VHODNÉ APLIKACE

Průmyslové haly, pracoviště s chemikáliemi, veřejné budovy, sportovní zařízení, toalety, hromadná
doprava,  veterinární  zařízení.  Eliminuje  nepříjemný  pach  z  chemikálií,  paliv,  maziv,  potravin,
odpadků, potu, moči,  pachy ze zvířat,  plísní,  atd.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady
hygieny práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. NEF® není nebezpečná látka a proto
není třeba zvláštních opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.

SKLADOVATELNOST

Skladujte zavřené v originálních obalech na chladných místech. Nenechte zmrznout.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) kapalina
Barva mléčná
Vůně svěží po parfému
Hodnota pH 7
Hustota (20 °C) 1,00 g/cm3
Pouze pro profesionální použití  

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

200 ml rozprašovač 258 260
900 ml láhev 258 262
5 l kanystr 258 265

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

NEF® GEL
Gelový  pohlcovač  pachu.  Odstraňuje  pachy  obsažené  ve
vzduchu na úrovni molekul. Chemicky se naváže na molekuly
pachů,  které  kompletně  pohltí  a  rozloží.  NEF®  GEL  pachy
nepřekrývá  vůněmi!  Je  vyroben  z  přírodních  rostlinných
olejů, biologicky rozložitelných aktivních složek a vody. NEF®

GEL odstraňuje zápach z kouře, odpadků, domácích zvířat,
barev, plísní, apod.

POUŽITÍ
NEF® GEL pracuje ve 3 krocích:1.Zachycení pachu – směs přírodních olejů pokrývají kapky
odpařených par. Tato vrstva vytváříslabý elektrostatický náboj přitahující molekuly pachu.2.Pohlcení
pachu – éterické oleje v parách vytváří spojení s plyny pachů a zachycují je uvnitř.3.Reakce – NEF®

GEL zachycené molekuly pachů trvale převede na organické soli. Touto reakcíjsou nepříjemné pachy
neutralizovány.

VÝHODY

• Neobsahuje chemikálie
• Nehořlavý
• Biologicky odbouratelný

• Neobsahuje alkohol
• Netoxický
• Použití je ekologické

NÁVOD K POUŽITÍ
Odšroubujte dekorační víčko a podle požadované intenzity odstraňte krycí fólii z aplikační dózy.
Víčko opětovně nasaďte. Nádobu umístěte do prostoru. Jedna nádobka postačuje pro eliminaci
pachů z místnosti o velikosti cca 70m3 po dobu jednoho měsíce. Umístění nádobky do místa
s vysokým prouděním vzduchu urychluje reakci a odpařování gelových krystalů. Podle potřeby
nádobku doplňte náhradní náplní NEF® GELu.

VHODNÉ APLIKACE
Průmyslové haly, pracoviště s chemikáliemi, veřejné budovy, sportovní zařízení, toalety, hromadná
doprava,  veterinární  zařízení.  Eliminuje  nepříjemný  pach  z  chemikálií,  paliv,  maziv,  potravin,
odpadků, potu, moči,  pachy ze zvířat,  plísní,  atd.

BEZPEČNOST PRÁCE
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady
hygieny, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. NEF®  GEL není nebezpečná látka a proto není třeba
zvláštních opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy. U citlivých osob může
způsobit alergickou reakci. Pouze pro profesionální použití.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

250 g aplikační dóza 258 270
1 kg dóza náhradní náplň 258 272
10 kg kbelík 258 275

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

NOVÝ OTAVON®

NOVÝ OTAVON® je velmi účinný gelový prostředek na čištění
rukou. Bez námahy odstraňuje z pokožky oleje, tuky, barvy,
zažranou špínu a jiné nečistoty, přičemž ošetřuje a chrání
pokožku i při častém mytí. Zanechává příjemnou vůni.

POUŽITÍ
NOVÝ OTAVON® využívá brusného efektu speciálních mikročástic, přičemž odstraňuje i silně zažranou
špínu, aniž by docházelo k poškození pokožky. Glycerin a lanolín, které jsou v NOVÉM OTAVONU®

obsaženy, nahrazují přirozenou mastnotu kůže a udržují ji vláčnou i po umytí.

VÝHODY

• Lehce odstraňuje zažranou špínu
• Zanechává příjemnou vůni i po opláchnutí

• Pokožku chrání a udržuje vláčnou

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVÝ OTAVON® naneste v malém množství na suché ruce a důkladně vtírejte do pokožky až do
úplného rozpuštění špíny. Po rozpuštění nečistoty přidejte trochu vody a ruce důkladně promněte.
Závěrem si ruce opláchněte vlažnou vodou a řádně osušte.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml dóza 255 001
1000 ml lahev 255 040
10 l kbelík 255 020
30 l kanystr 255 031

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE
NR®  –  NEVIDITELNÉ  RUKAVICE  chrání  pokožku  před
agresivními látkami a špínou. Pokožku nevysušují, ale díky
originálnímu složení ji zvláčňují a vyživují.

POUŽITÍ
NR® ochrání pokožku před podrážděním vyvolaným stykem s agresivními látkami jako jsou
rozpouštědla, kyseliny, zásady, lepidla, barvy apod. NR® dokonale chrání pokožku, umožňují jí dýchat,
ale vodou jsou nesmyvatelné. Umožňují práci i s jemnými součástkami například ve strojírenství či
elektrotechnice, kde je použití rukavic problematické.  

VÝHODY

• dokonale chrání pokožku
• pokožka dýchá

• snadné umytí i silně znečištěné pokožky

NÁVOD K POUŽITÍ

NR® protřepejte a v obrácené poloze nádobky naneste dostatečné množství pěny na čistou pokožku,
dobře vetřete. K odstranění použijte mýdlo a vodu.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 663 kg/m3
pH (20 °C) 8
Bod vzplanutí < –30 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

300 ml sprej 200 850

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
MEŠ®, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

OTAVON® - TEKUTÉ MÝDLO
OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO je kvalitní mycí prostředek určený
k  odstraňování  mastnoty  a  špíny  z  pokožky.  Obsahuje
výtažek z rostliny ALOE VERA, která má na pokožku příznivé
a zklidňující účinky. Vyniká velmi příjemnou vůní. Není uměle
barveno.

POUŽITÍ
OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO je vysoce kvalitní, účinný a univerzální mycí prostředek určený k
běžnému ošetřování pokožky. Velmi dobře odstraňuje z pokožky běžnou špínu i mastnoty.OTAVON® –
TEKUTÉ MÝDLO obsahuje výtažek z ALOE VERY, která je známá svými příznivými a uklidňujícími
účinky. Tento výrobek má stejné pH jako pokožka. Proto je OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO k pokožce
velmi šetrné a má na ni příznivé účinky.OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO vyniká velmi příjemnou vůní,
která je stejná jako u regeneračního krému REK®. Tyto výrobky se velmi dobře doplňují a lze je
navzájem kombinovat. Díky své konzistenci jej lze aplikovat běžnými dávkovači tekutých mýdel.

VÝHODY

• lehce odstraňuje nečistoty
• není uměle barveno
• jeho pH odpovídá pH pokožky

• lze jej aplikovat běžnými dávkovači
• velmi příjemná a osvědčená vůně

NÁVOD K POUŽITÍ
OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO naneste na ruce, důkladně vetřete do znečištěné pokožky a opláchněte
vodou. Ruce osušte.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 1157 kg/m3
pH (20 °C) 6,8
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr 256 005
10 l kanystr 256 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

OTAVON® 3000
Krémový  tekutý  mycí  prostředek  na  ruce  s  unikátními
čistícími a zvláčňujícími vlastnostmi. Složení mycího krému
neobsahuje  látky  poškozující  kůži  a  zaručuje  efektivní
odstranění  nečistot.  Obsahuje  přírodní  drcená  jádra
lískových ořechů zvyšující  mycí  účinnost a látky ošetřující
kůži.Hustý světle hnědý krém s ovocnou květinovou vůní.

VÝHODY

• Vysoce účinný
• Obsahuje přírodní složky

• Ošetřuje pokožku
• Bez rozpouštědel

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste krém na suché, špinavé ruce a vetřete do pokožky, dokud se špína neuvolní. Následně
důkladně  opláchněte  pod  tekoucí  vodou.  Doporučený  jak  na  mastnou,  tak  na  suchou  špínu.
Odstraňuje oleje, maziva, bitumen, uhlovodíky, čerstvé barvy, silikon, rez, grafit, lepidla, pryskyřice,
apod.

UPOZORNĚNÍ

Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem okamžitě jej
vyplachujte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě
požití  neprodleně kontaktujte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí.  Pro profesionální použití.  Po
otevření spotřebujte do 12 měsíců.

TECHNICKÁ DATA
Počet dávek dle velikosti balení
Balení Počet dávek
1L pumpička 357 dávek
3L vak dávkovač 770 dávek
5L pumpička 1176 dávek

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

8x 250ml lahvička 256 104
1l + pumpička 256 103
3 l vak 256 100
kanystr 5l + pumpička 256 102
dávkovač pro 3l vak 251 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

REK®

REK® je vynikající regenerační krém na ruce s hydratačními
účinky obohacený výtažky z včelího vosku a vitamíny A, B, E,
H, K, PP.

POUŽITÍ
REK® dokonale vyživuje a zvláčňuje pokožku Vašich rukou po namáhavé práci ve všech oblastech
průmyslu a údržby. Pokožce zároveň poskytuje účinnou ochranu a zanechává po aplikaci příjemnou
vůni. Velmi dobře se vstřebává a nezanechává pocit mastných rukou.REK® díky svému složení
(obsahuje výtažky z včelího vosku a vitamíny A, B, E, H, K, PP) dokáže kvalitně ošetřit pokožku Vašich
rukou po práci s různými chemikáliemi, odmašťovacími prostředky, rozpouštědly, barvami a výrazně
přispívá k její regeneraci.REK® doporučujeme používat zejména po aplikaci mycího prostředku
OTAVON® (je použit stejný parfém) a jiných mýdel a saponátů.

VÝHODY

• pokožku vyživuje, zvláčňuje a přispívá k její
celkové regeneraci
• dobře se vstřebává

• nezanechává pocit mastných rukou
• zanechává příjemnou vůni

NÁVOD K POUŽITÍ
REK® naneste v přiměřeném množství na umyté a vysušené ruce, důkladně jej vetřete do pokožky.

TECHNICKÁ DATA

Teplota skladování: od 8 °C do 30 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

100 ml tuba 253 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVÝ OTAVON®, NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

SANGEL®

SANGEL® je vysoce účinná gelová dezinfekce rukou. Okamžitě
působí, příjemně voní, velmi dobře se roztírá a na pokožce
zanechává  suchý  neviditelný  film,  který  chrání  ruce  před
širokým spektrem nebezpečných mikroorganismů.

POUŽITÍ
SANGEL® se požívá všude tam, kde není možné si dokonale umýt ruce a je třeba zajistit jejich
sterilitu. Je vhodný pro účinnou a rychlou dezinfekci v terénu, v místech s omezeným přístupem k
vodě a sociálním zařízením. Široké uplatnění nachází v našem běžném životě, když chceme zamezit
šíření a přenosu nežádoucích mikroorganismů, při epidemiích, při cestování v hromadných
dopravních prostředcích, při návštěvách bank, úřadů a při jednání s lidmi. Mezi nejvíce rozšířené
průmyslové oblasti využití patří potravinářství (potravinářská výroba, masokombináty, mlékárny,
pekárny, přípravny poživatin a jídel, jídelny a kuchyně), zemědělství (velkochovy zvířat, veterinární
medicína – vyšetřovny zvířat, drobní pěstitelé zvířat, zoologické zahrady, zemědělské a chovatelské
prodejny), zdravotnictví (ambulance, pohotovostní a záchranná služba, lékárny, zdravotnická
zařízení, laboratoře, farmaceutická a kosmetická výroba), komunální služby (supermarkety,
restaurace, hotely, veřejná doprava, bankovnictví, turistika, sportovní areály, kosmetické, kadeřnické
a masérské služby, manikúry, pedikúry, piercing, tattoo, pohřební služby apod.). SANGEL® má velmi
rychlý účinek. Baktericidně: Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Escherichia coli,
Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Mycobacterium terrae.
Fungicidně: na mikroskopické kvasinkové houby a plísně. Dále je SANGEL® účinný na celou řadu virů.

VÝHODY

• snadná aplikace
• rychlý účinek

• široké využití

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikujte 2-3 ml SANGELU® na suché ruce. Gel rovnoměrně vtírejte do jeho zaschnutí, minimálně 30
vteřin. Po aplikaci ruce již neoplachujte!!!

TECHNICKÁ DATA

Skupenství viskózní kapalina, gel
Složení etanol (cca 60 %) a další přísady
Bod vzplanutí 23 °C
Barva bezbarvá
Zápach po citronu

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

100 ml lahvička 257 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

SMP® - SUCHÝ MYCÍ
PROSTŘEDEK

SMP®  je  speciální  prostředek  pro  mytí  rukou  za  sucha.
Výborně  čistí  a  pokožka  zůstává  nelepivá.

POUŽITÍ
SMP® výborně odstraňuje mastnotu, šmír, dehet a ostatní nečistoty z pokožky bez použití vody.

VÝHODY

• výborně čistí
• nezanechává stopy

• jednoduché použití

NÁVOD K POUŽITÍ
Dózu dobře protřepejte a na znečištěné ruce naneste dostatečné množství pěny. Třením dlaní o sebe
pokožku vyčistěte.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C) 675 kg/m3
pH (20 °C) 8
Bod vzplanutí < –30 °C

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

150 ml sprej 200 880

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE, REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

TECHNICKÉ UTĚRKY
TECHNICKÉ UTĚRKY jsou speciální vlhčené ubrousky vyvinuté
pro  odstraňování  mastnoty,  šmíru  a  ostatních  nečistot  z
pokožky. Jsou vhodné všude tam, kde se nelze umýt běžným
způsobem.

POUŽITÍ
TECHNICKÉ UTĚRKY mají uplatnění všude tam, kde nelze ruce umýt obvyklým způsobem, tedy
zejména tam, kde není přístup k vodě (odloučená pracoviště, mobilní dílny, opravy vozidel na cestách
apod.). Jednoduchým způsobem vytáhneme z dózy potřebný počet utěrek a povrch dokonale
vyčistíme. Nezanechávají žádné stopy, příjemně voní.

NÁVOD K POUŽITÍ
Otvorem ve víčku prostrčte první utěrku ze středu role, víko zavřete, utěrky odtrhávejte kolmo k
hraně otvoru.

TECHNICKÁ DATA

pH (20 °C) 6,5
Hořlavost není hořlavinou

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

50 ks dóza 13 × 25 cm 260 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA
PRODUKTY

TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX
Vlhčené abrazivní utěrky s vysokou čisticí účinností. Snadno
odstraňují maziva, oleje, lepidla a ostatní nečistoty.

POUŽITÍ
Technické utěrky PROFI MAX z netkané textilie s mírně abrazivním povrchem odstaňují mastnotu,
inkousty, oleje, rez, dehet, saze, barviva, lepidla, asfalt a ostatní nečistoty.

VÝHODY

• Vysoká účinnost díky obsahu přírodních
rozpouštědel.
• Použitelné v jakékoliv situaci, i bez přístupu
vody.

• Univerzální použití jak na ruce, tak na nářadí.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zásobník  je  zajištěn  fólií  proti  vysychání.  Tahem  otevřete  víko  zásobníku  a  odstraňte  těsnicí
hliníkovou fólii. Vytáhněte utěrku ze středu role a protáhněte ji otvorem ve víku. Víko nasaďte zpět a
zajistěte.Vytáhněte potřebný počet utěrek a povrch vyčistěte. Po použití dózu okamžitě uzavřete pro
zabránění vysychání.

BEZPEČNOST PRÁCE

Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem jej okamžitě
vyplachujte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě
požití  neprodleně  vyhledejte  lékařskou pomoc.  Uchovávejte  mimo dosah dětí.  Pro  profesionální
použití.  Po otevření spotřebujte do 12-ti  měsíců.

SKLADOVATELNOST

Nevystavujte slunečnímu záření a zdroji tepla. Skladovací teplota +10°C až + 35°C.

TECHNICKÁ DATA
Příjemná citrusová vůně. Obsahuje lanolin. Dermatologicky testováno.
pH (20oC) 5,3-5,7
barva oranžová

Ingredients: Aqua, isopropyl alcohol, dimethyl glutarate, c9‐11 pareth‐8, dimethyl succinate, dimethyl
adipate, peg75 lanolin, parfum, dmdm hydantoin, chlorhexidine digluconate, limonene, iodopropnyl
butylcarbamate.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

40 kusů abrazivních utěrek 15x20 cm 260 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVATO® spol. s r. o.
Uralská 6, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 339 688
fax: +420 224 315 198
e-mail: obchod@novato.cz
www.novato.cz

Sídlo společnosti: Kontakty na společnost NOVATO® v zahraničí:

NOVATO® SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 Skalica
tel./fax: +421 346 647 697
e-mail: novato@novato.sk
www.novato.sk

NOVATO® BOMAT POLSKÁ REPUBLIKA
ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław
tel./fax: +48 717 959 195
e-mail: piotrowski@novato.cz

Upozornění:
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, 
značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají 
bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním 
oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem 
příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, 
která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob 
neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá 
rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní 
možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

WWW.NOVATO.CZ

http://www.novato.cz/cz/firma/uvod.html
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