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Co znamená NORMFEST Protect a GHS-System?

Chtěli bychom Vám představit řadu 
produktů šetrnější k životnímu prostředí 
a zdraví.

V dnešní době klimatických změn, které 
zapříčiňují náhlé změny počasí, a hlavně 
„netypické počasí“ prakticky po celý rok, 
se společnost NORMFEST snaží, i přes 
svoje zaměření, chránit životní prostředí 
a to tím nejlepším způsobem jak to jde. 

Vyvíjí produkty, které jsou mnohem 
šetrnější k přírodě, a které nemají 
negativní vliv na naše zdraví, což je pro 
Vás, jako zákazníky, kteří jste s našimi 
chemickými výrobky v dennodenním 
kontaktu, velice důležité. 

Proto Vám nyní představujeme sérii 
produktů PROTECT. PROTECT produkty 
společnosti NORMFEST nenabízejí jen 
kvalitu, na kterou jste zvyklí, ale také 
maximální šetrnost k životnímu prostředí 
a nejen k lidskému zdraví.

S tématem škodlivosti chemikálií na 
životní prostřední blízce souvisí nařízení 
vydané OSN a platné od 1.6. 2015. 
Jedná se o GHS-Systém.

Co znamená GHS?

Globálně Harmonizovaný Systém 
klasifikace a označování chemikálií je 
systém vytvořen OSN pro identifikaci 
nebezpečných chemikálií a pro 
informování uživatelů o těchto 
nebezpečích prostřednictvím symbolů a 
vět na štítcích obalů a prostřednictvím 
bezpečnostních listů. 

Nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí i volný pohyb chemických látek 
a směsí.

Na základě tohoto systému byla nutnost 
od 1. 6. 2015 zaktualizovat etikety na 
všech chemických výrobcích společnosti 
NORMFEST a upravit bezpečnostní listy, 
dle platné legislativy. 

Chemické produkty se starší etiketou 
můžete spotřebovat do 1.6. 2017. Nová 
směrnice slouží především k ochraně 
uživatelů.
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Rádi bychom Vám představili 
produkty šetrné k vašemu 
zdraví i k životnímu prostředí.

PROtect
ŠETRNÁ CHEMIE
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Stries – čistič oken

Popis:
• vysoce účinný čistící 

přípravek na sklo, gumové 
těsnění, plastové povrchy a 
leštěný karbon 

• odstraňuje ulpělý hmyz, 
znečištění od ptáků, úsady z 
kouření, mastnotu, silikon, 
otisky prstů apod. 

• bez amoniaku (čpavku) 
• díky příjemné vůni je 

vhodný i pro použití v 
interiéru

Interno – čištění a konzervace 

vnitřních plastů

Použití:
• nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 

20-30 cm. Na ulpělých zbytcích hmyzu nechte 
chvíli působit

• otřete čistým, suchým hadříkem popř. papírem 
a vyleštěte. 

• Neředí se! 

Popis:
• čistící a leštící prostředek 

na veškeré plasty ve 
vnitřním prostoru vozidla 
jako je přístrojová deska, 
obložení středového 
panelu, vnitřní strany dveří, 
odkládací plochy, apod. 

• hodí se rovněž výborně na 
dřevěné obložení, kůži, 
chrom, vynil aj. 

• neobsahuje silikon
• vytváří na povrchu 

antistatickou decentně 
lesklou vrstvu

Použití:
• před použitím dobře protřepejte
• naneste rozstřikovačem a následně 

vyleštěte suchým hadříkem s mikrovláknem

Číslo zboží

2897-340 500 ml

2897-340-5 5 l

2897-340-30 30 l

Číslo zboží

2000-05 500 ml

2897-05-5 5 l
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Rimol Gold – čistič hliníkových disků

Popis:
• vysoce účinný čistič hliníkových 

disků kol
• odstraňuje silniční a brzdový 

prach, ztvrdlé olejové nánosy, i 
povrchovou rez 

• je vyroben ze 70% z přírodních 
zdrojů

• není jedovatý, nepoleptá kůži
• šetrný k životnímu prostředí

All Star Protect – všestranný čistič

Použití:
• nastříkejte asi z 10 až 20cm 

vzdálenosti na hliníkový nebo 
ocelový disk 

• při aplikaci musí být disk studený
• nechte působit asi 5 min. 
• při silnějším znečištění 

použijte houbu nebo kartáč 

Popis:
• všestranný čistič a 

odmašťovač na všechny 
povrchy 

• vyčistí a propůjčí plochám 
lesk 

• odstraňuje i velmi přilnuté 
nečistoty, silniční špínu, olej, 
mastnotu, nikotin a hmyz

• neobsahuje rozpouštědla, 
fosfáty ani silikáty 

• biologicky zcela odbouratelný 
dle normy EU 

• tento produkt je bez 
halogenů (AOX) i látek 
vytvářejících AOX 

Použití:
• vhodný k čištění vnitřku i 

vnějšku vozidel 
• ředí se do vysokotlak. 

přístrojů 1: 5 až 1:20 
(maximálně 50 ° C) 

• ruční zpracování od 1:10 
do 1:40 

Číslo zboží

2000-318-5 5 l

2000-318-30 30 l

Upozorněni:
• může způsobit skvrny na ráfcích z nerezové oceli, 

chromu, Magnesium-hliníku, eloxovaném hliníku, 
nebo na nelakovaných vysoce lesklých ráfcích

• před aplikací RIMOLU Gold nejdříve zkusíme 
použít na skrytém místě 

Číslo zboží

2897--328-500 500 ml

2897-328-5 5 l
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Multi Protect – údržbový 

mazací sprej

Popis:
• plně syntetický mazací olej 

s PTFE a s keramickými 
přísadami

• velmi dobře maže veškeré 
pohyblivé části 

• vynikající penetrační 
schopnosti

• rozpouští oxidaci a 
neobsahuje silikon

• odolný proti slané a teplé 
vodě

Bio-Top – bílý mazací tuk

Použití:
• nádobku před použitím 

protřepejte a díly, které chcete 
namazat, dostatečně postříkejte

• maže všechny pohyblivé části, 
zámky, panty, ozubená soukolí, řetězy, 
lana, dveřní šrouby, kluzné části, závěsy 
atd. 

Číslo zboží

2894-445-6 400 ml

Popis:
• mazivo s dlouhou životností
• má výbornou přilnavost a 

chraní proti korozi 
• teplotní rozsah: -20 °C až + 

150 °C

Použití:
• pro mazání aut, motocyklů, 

kol, přístrojů, řetězů, lan 
atd., válečkových a 
kuličkových ložisek, řetězů, 
ozubených a šnekových 
převodů, kloubů a spojek, 
přesných součástek apod.

Číslo zboží

2894-446 400 ml
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Oxim Protect – uvolňovač rzi

Popis:
• uvolnění rzi a předcházení 

dalšímu zrezivění, např. při 
utahování a povolování šroubů, 
čepů, matic, při rozhýbávání 
bowdenů, klapek, pantů apod.

• odpuzuje vodu, je tedy použitelný 
i na elektrické kontakty např. 
dochází-li k poruchám zapalování

• odstraňuje skřípění tlumičů, 
řetězových pohonů, závěsů 
vozidel

• Ošetřuje a chrání chromové díly 
vozidla. 

Použití:
• díly postříkejte nebo naneste 

přípravek štětcem, nechte krátce 
působit, v případě potřeby 
opakujte 

Číslo zboží

2894-444-1 400 ml

Popis:
• ochranný ekologický prostředek 

na bázi vody pro vytvoření vrstvy 
na ochranu spodku vozidla a 
karosérie proti odletujícím 
kamínkům 

• zůstává velmi odolná elastická 
vrstva, která poskytuje ochranu 
proti korozi a má protihlukové 
vlastnosti

• tento výrobek lze po vysušení 
přebrousit a přelakovat 
jakýmikoliv konvenčními 2K 
akrylovými laky, základními laky a 
laky na vodní bázi 

• teplotní odolnost ve vysušeném 
stavu: -25 °C až +120 °C 

Použití:
• před použitím důkladně protřepte nebo promíchejte
• natírané povrchy musejí být čisté, suché, nesmějí obsahovat 

rez, prach a tuk
• optimální vzdálenost při nastřikování je přibližně 20 − 30 cm 
• Otevřené (nevyprázdněné) dózy je třeba po aplikaci 

produktu okamžitě uzavřít. 

Číslo zboží

2892-995 1000 ml

Bottom Guard Protect –

ochrana podvozku


