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Prípravok je vďaka svojej značnej univerzálnosti ideálnym čistiacim prostriedkom pre všetky oblasti 
priemyslu, v montážnych aj opravárenských dielňach. Odstraňuje bez problémov zvyšky lepidiel a tes-
niacich hmôt, zatvrdnuté mazacie prostriedky, olej a tuk obsahujúci nečistoty. Veľmi dobre sa uplatní 
pri príprave povrchu určeného k lepeniu, tmeleniu a lakovaniu.

POUŽITIE
TECHNOSOL® odstraňuje bez problémov zvyšky lepidiel a 
tesniacich hmôt, zatvrdnuté mazacie prostriedky, olej a tuk 
obsahujúci nečistoty. Je obzvlášť vhodný pri čistení disko-
vých a bubnových bŕzd, brzdových doštičiek a obložení. 
Čistí listové pružiny, diely náhonov, brzdové pásy, radiacu 
automatiku, olejové pumpy, dynamá, štartéry, karburátory, 
vstrekovacie čerpadlá, elektrické súčiastky atď. TECHNO-
SOL® sa vďaka svojim dobrým penetračným a čistiacim 
účinkom veľmi dobre uplatní pri príprave povrchu určené-
ho k lepeniu, tmeleniu alebo ďalším opravárenským a mon-
tážnym úkonom podobného charakteru.

VÝHODY
• veľmi jednoduché, účinné a rýchle použitie
• výborný pri čistení zle prístupných miest
• odmastňuje a čistí veľmi rýchlo
• po aplikácii rýchlo vysychá
• ošetrená plocha sa môže veľmi rýchlo používať

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Pred použitím dózu pretrepať.
2. Nanášať zo vzdialenosti cca 20 - 30 cm.
3. Pri väčšom znečistení nechať pôsobiť dlhšiu dobu alebo, 

ak je to možné, hrubú nečistotu mechanicky odstrániť.
4. Postup možno opakovať niekoľkokrát.

UPOZORNENIE
TECHNOSOL® obsahuje horľavé zlúčeniny. Pred použitím 
vypnite elektrickú inštaláciu a zapnite ju až:
• po odparení všetkých tekutín alebo
• minimálne po 15 minútach po použití

DOPORUČENIE
TECHNOSOL® doporučujeme používať k príprave povrchu, 
ktorý sa bude lepiť, tmeliť alebo lakovať. Výrazne sa tak zvý-
ši účinnosť prevádzaných operácií ako pri použití výrobkov 
firmy NOVATO®, tak výrobkov podobných.

TECHNOSOL®

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
600 ml sprej 200 500




