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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  &&  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNII  
  

SSVVEERRNNIITTIIXX  nnaassccee  ddaallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  ddiissppoorrrree  ddii  pprrooddoottttii  

ssvveerrnniicciiaannttii  sseemmpprree  mmeennoo  iinnqquuiinnaannttii  ee  sseemmpprree  mmeennoo  

nnoocciivvii  ee  ccoommuunnqquuee  sseemmpprree  mmeennoo  ddiiffffiiccoollttoossii  ddaa  ttrraattttaarree  

nneeggllii  iimmppiiaannttii  ddii  ddeeppuurraazziioonnee..  

  

LLaa  nnoonn  ffaacciillee  rriicceerrccaa  ddii  uunn  ccoommpprroommeessssoo  vvaalliiddoo  ddaall  ppuunnttoo  

ddii  vviissttaa  qquuaalliittaattiivvoo  ee  rriissppeettttoossoo  qquuaannttoo  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  ddeellllee  

nneecceessssiittàà  ddii  ccuuii  ssoopprraa  hhaa  ppoorrttaattoo  aallllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii  uunn  

pprrooddoottttoo  ddii  nnuuoovvaa  ccoonncceezziioonnee  cchhee,,  aabbbbaannddoonnaannddoo  lloo  

sscchheemmaa  ccllaassssiiccoo  ddeeggllii  ssvveerrnniicciiaattoorrii  aa  bbaassee  ddii  ssoollvveennttii  

cclloorruurraattii,,  ppuuòò  eesssseerree  mmaanniippoollaattoo  ddaallll''ooppeerraattoorree  iinn  

rreellaattiivvaa  ttrraannqquuiilllliittàà..  

  

LL''eeffffiiccaacciiaa  ddii  SSVVEERRNNIITTIIXX  èè  ttaallee  ppeerr  ccuuii  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddii  

uunnoo  ssttrraattoo  ssoottttiillee  ddii  pprrooddoottttoo  èè  ddii  nnoorrmmaa  ssuuffffiicciieennttee  aa  

ssoolluubbiilliizzzzaarree  lloo  ssttrraattoo  ddii  vveerrnniiccee  ddaa  aassppoorrttaarree..    

  

SSVVEERRNNIITTIIXX  èè  ffaacciilliittaattoo  nneellllaa  ssuuaa  aazziioonnee  aanncchhee  ddaall  ffaattttoo  

cchhee,,  ddooppoo  ll''aapppplliiccaazziioonnee,,  eessssiiccccaa  mmoollttoo  lleennttaammeennttee,,  

rriiuusscceennddoo  qquuiinnddii  aadd  aaggiirree  aanncchhee  ppeerr  ddiivveerrssee  oorree..  

  

PPrriinncciippaallii  vvaannttaaggggii  ddeelllloo  SSVVEERRNNIITTIIXX::  

  

➢➢  IImmppiieeggaabbiillee  ssuu  ttuuttttii  ii  mmeettaallllii,,  mmaaggnneessiioo  ee  lleegghhee  

lleeggggeerree  ccoommpprreessee..  

  

➢➢  CCoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  qquuaassii  ttoottaalliittàà  ddeellllee  rreessiinnee  

ppllaassttiicchhee  ((mmeellaammmmiinniicchhee,,  ffoorrmmiiccaa,,  ppoolliitteennee,,  

AABBSS  eecccc..))  

  

➢➢  EEffffiiccaaccee  nneellllaa  rriimmoozziioonnee  ddii  vveerrnniiccii  uurreettaanniicchhee,,  

nniittrroocceelllluulloossiicchhee  eedd  aaccrriilliicchhee..  

  

➢➢  EEsseennttee  ddaa  ffeennoollii  ee  ddaa  ssoollvveennttii  cclloorruurraattii..  

  

➢➢  SSii  pprreesseennttaa  iinn  ffoorrmmaa  ddeennssaa  ee  ttiixxoottrrooppiiccaa,,  qquuiinnddii  

aapppplliiccaabbiillee  ssuu  ssuuppeerrffiiccii  vveerrttiiccaallii  oo  iinn  ppoossiizziioonnii  

ddiissaaggiiaattee..  

  

➢➢  PPuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  sseennzzaa  pprroobblleemmii  aanncchhee  iinn  

aammbbiieennttii  cchhiiuussii..  

  

SSVVEERRNNIITTIIXX  èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinnddiiccaattoo,,  oollttrree  cchhee  ppeerr  

ssvveerrnniicciiaattuurree  nnoorrmmaallii,,  ppeerr  ttoogglliieerree  ssccrriittttee  ee  ggrraaffffiittii  ddaa  

ssuuppeerrffiiccii  llaappiiddeeee  eedd  èè  aanncchhee  eessttrreemmaammeennttee  eeffffiiccaaccee  ppeerr  

eelliimmiinnaarree  ddaa  rriippiiaannii  ddii  ffoorrmmiiccaa  oo  ddii  llaammiinnaattoo  ppllaassttiiccoo  

ssccrriittttee  ccoonn  ppeennnnaarreellllii,,  ssttiicckk  oo  ppeennnnee  bbiirroo..  

  

SSVVEERRNNIITTIIXX  èè  iinnoollttrree  mmoollttoo  aapppprreezzzzaattoo  nneell  sseettttoorree  ddeell  

rriipprriissttiinnoo  ddeeii  mmoobbiillii  oo  ooggggeettttii  iinn  lleeggnnoo  ccoommee  ppoorrttee,,  

ffiinneessttrree,,  mmaa  ssoopprraattttuuttttoo  nneell  rreessttaauurroo  mmoobbiillii  aannttiicchhii  ddoovvee  

ccoonn  llaa  ssuuaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  eesseennttee  ddaa  ccoommppoossttii  cclloorruurraattii  

nnoonn  ddaannnneeggggiiaa  iill  lleeggnnoo..  

  

  

  

  

MMOODDAALLIITTAA''  DD''UUSSOO  
  

LLee  mmooddaalliittàà  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeelllloo  SSVVEERRNNIITTIIXX  ssoonnoo  llee  

ppiiùù  vvaarriiee,,  aa  ppeennnneelllloo,,  ppeerr  ttaammppoonnaammeennttoo  eecccc..  

  

SSVVEERRNNIITTIIXX  èè  aanncchhee  ddiissppoonniibbiillee  aa  rriicchhiieessttaa  nneellllaa  vveerrssiioonnee  

lliiqquuiiddaa  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  ppeerr  iimmmmeerrssiioonnee  oo  aa  

sspprruuzzzzoo  ddeennoommiinnaattaa  SSVVEERRNNIITTIIXX  LLIIQQUUIIDDOO..  

  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  CCHHIIMMIICCOO  ––  FFIISSIICCHHEE  

SSVVEERRNNIITTIIXX  
  

AAssppeettttoo::  lliiqquuiiddoo  ddeennssoo  

CCoolloorree::  ppaagglliieerriinnoo  

SSoolluubbiilliittàà  iinn  aaccqquuaa::  ppaarrzziiaallee  

  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  CCHHIIMMIICCOO  ––  FFIISSIICCHHEE  

SSVVEERRNNIITTIIXX  LLIIQQUUIIDDOO  
  

AAssppeettttoo::  lliiqquuiiddoo  

CCoolloorree::  ppaagglliieerriinnoo  

SSoolluubbiilliittàà  iinn  aaccqquuaa::  ppaarrzziiaallee  

  

  
                                pprriimmaa                                                                ddooppoo  
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