
NOVINOX 
NABŁYSZCZAJĄCY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 

ELEMENTÓW NIERDZEWNYCH I CHROMOWANYCH 
 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać NOVINOX : 
1. Odtłuszcza i nabłyszcza jednocześnie; odnawia powierzchnie nierdzewne chromowane lub 
niklowane. 
2. Rozpuszcza tłuszcze, oleje i różne zabrudzenia. 
3. Usuwa lekkie utlenienia i osadzony kamień. 
4. Nie pozostawia osadu, ani naleciałości na czyszczonej powierzchni. 
5. Pozostaje skuteczny, nawet w niskiej temperaturze. 
6. Nie zawiera materiałów ściernych i nie rysuje podłoża. 
7. Całkowicie niepalny. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

   Rolnictwo                   Przemysł          Usługi 
 
Czyszczenie powierzchni nierdzewnych takich jak zlewy, baterie kranowe, zewnętrzne obudowy okapów 
kuchennych. 
Odtłuszcza kadzie magazynowe i fabryczne, cysterny paliwowe, cysterny do przewożenia mleka. 
Nabłyszcza powierzchnie nierdzewne, elewacje budynków i sklepów. 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład : substancje powierzchniowo czynne 
anionowe, niejonowe, estry. 
Gęstość : 1,05 
pH : 1,5 w stężeniu 20% 
 
Produkt zgodny z przepisami francuskimi 
dotyczącymi artykułów mogących znaleźć się w 
kontakcie z żywnością. 

 
Używać zawsze rozpuszczony w zimnej lub ciepłej wodzie  w stężeniu 20%. 
Nakładać przez opryskiwanie lub za pomocą gąbki: nałożyć roztwór na czyszczoną 
powierzchnię, lekko pocierać by wzmocnić działanie, pozostawić na kilka minut. 
Spłukać czystą wodą. 
 
Przy nakładaniu gąbką zaleca się noszenie gumowych rękawic. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki. 

 

plusiki 7-ki 
CITROLAV : Detergent wielofunkcyjny 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

CZAJNIK-1500 – profesjonalny, wygodny spryskiwacz ciśnieniowy 
o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia gotowego płynu na 
powierzchnie przeznaczone do spawania; istnieje też w wersji 1 L 
(CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 

• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 
powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  wydobywanie 
się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, 
rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u 

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom płynu. 
Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. Przystosowana jest 
do czyszczenia detali lub trudno dostępnych miejsc. 

 


