
Novaclean 
 
Informațiile despre produs se aplică produsului în soluția de utilizare recomandată. 

Dacă sunt necesare informații despre produsul concentrat, vă rugăm să consultați fișa de securitate.  
 
TIP PRODUS  

 

APLICARE 

 
 
 
 
 

 

PROPRIETATI 
 
 
 
 

 

 
 
 
DEPOZITARE 
 
 
 
 

 

APROBARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGURANTA 
 
 
 
 
INFORMAȚII 
ECOLOGICE 

 

 

Detergent de uz general pentru murdăria foarte 
rezistentă 

 

Novaclean este utilizat pentru curățarea temeinică a 
suprafețelor extrem de murdare și grase din zona 
instituțională, industria alimentară și industria auto / 
transport. 
 
Produsul poate fi utilizat și în alte industrii și pentru 

alte aplicații, în acord cu consultantul Novadan. 
 
Novaclean are proprietăți bune de emulsifiere a 
grăsimilor și a uleiurilor. 
 
Novaclean poate fi utilizat manual sau aplicat sub 
formă de spumă cu ajutorul unei unități de joasă 
presiune. 
 
Novaclean nu este coroziv pentru aluminiu. 
 

A se păstra în recipientul original bine închis. A se 
păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru 
animale. A se păstra protejat de acizi.  
Depozitare: -5-25  
Valabilitate: 36 luni. 
 

Produsul îndeplinește cerințele legale generale in 
domeniul alimentar privind utilizarea produselor 
chimice de curățare utilizate de companiile 
producătoare de alimente. Aceasta înseamnă că 
produsul în condiții de utilizare și dozare normale sau 
în circumstanțe previzibile nu transferă niciun 
component în produsele alimentare într-un grad care 
poate pune în pericol sănătatea umană.. 
 

Vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță 

atașată pentru informații despre transport, 

manipulare și eliminare.. 

Doar pentru utilizatori profesionali. 

 

Produsul este solubil în apă și se poate răspândi în 

sistemele de apă. 

  
 

 
 
INSTRUCTII SI DOZAJ  
Soluție de utilizare: 1-4% (procentaj în 
greutate). În cazul suprafețelor deosebit de 
murdare: utilizați în concentrație de 5-10%. 
Timp de contact: 10-30 minute. 
Temperatura: 40-80 ° C. 
 
Când se aplică sub formă de spumă, nu lăsați 

spuma să se usuce. 

 

După finalizarea procedurii de curățare, toate 

suprafețele care vor intra ulterior în contact cu 

produsele alimentare trebuie clătite bine cu 

apă potabilă. 

 

Contactați consultantul dvs. Novadan pentru 

instrucțiuni suplimentare despre dozare și 

instrucțiuni de utilizare. 

 
DATE PRODUS  
Culoare Galben pal. 

Stare de agregare Fluid. 

Miros Fară miros 

 caracteristic. 

Bulk density 1,05 

pH  

Concentrat ~13,0 

În soluție apoasă   2% ~11,0 
În soluție apoasă   4% ~11,5 

                                                         

                                 
 
 
 
 
 
 
 

TITRARE 
Scoateți 10 ml soluție pentru utilizare. 
Adăugați 3-4 picături de fenolftaleină. 
Se titrează cu 0,1 N HCI până când devine 
incolor. 
 
Calcul 
Concentraţie = Used ml HCl x factor 
Factor (w/w %):                         2,46 
(v/v %):                                        2,32 
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