Technický list

Mycí pasta s abrazivy 3 L, 10 L, 30 L

B7502

Vysoce účinný mycí prostředek s abrazivy při práci v náročném prostředí
při dílenské činnosti

Rozsah
použití:

V celé oblasti pracovních činností ve všech odvětvích průmyslu pro mytí
rukou. Účinná a spolehlivá ochrana rukou a pokožky.
_______________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Nabrat přiměřené množství mycí pasty rukou, navlhčit. Nanesené
množství pasty důkladně rukama promnout a následně dostatečně
opláchnout pod tekoucí vodou. V případě potřeby postup opakujte.
_______________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Pasta na mytí silně zašpiněných rukou. Vysoké účinnosti je dosaženo
kombinovaným působením speciálních tenzidů a čistě přírodních mechanických abrazivních částic.
Obsahuje ochranné a kůži zvláčňující složky. Prošla dermatologickým testováním








Výborně rozpouští mastnoty a špínu díky přídavku abraziv
Vytváří ochranný, nemastný povlak pro regeneraci
Zabraňuje podráždění a vysoušení kůže
Příjemná citrusová vůně
Velmi vydatná, stačí nanést malé množství
Zajišťuje volné dýchání pokožce
Dermatologicky testováno

Dodáváme i s aplikátory pro dílenské použití
____________________________________________________________________________________

Použití:

K péči při silně znečištěné pokožce, rychle a spolehlivě smyje z rukou oleje, tuky, zbytky barev,
dílenský šmír a jiné nečistoty ulpívající na pokožce při běžné činnosti v dílnách a provozech
____________________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených v bezpečnostních listech
produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost. Skladovat při teplotě nad 5 °C. Změny
vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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