
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Pasta do mycia rąk
Care Truck
2897-240-9

Care Truck składa się z wysokiej jakości
składników i głęboko oczyszcza silnie zabrudzoną
skórę w delikatny sposób. Skutecznie usuwa
uporczywe zabrudzenia, takie jak oleje, tłuszcze,
smary, żywice, bitumin, sadzę, żywice syntetyczne,
farby nitro i wklęsłodrukowe itp., jednocześnie
zapewniając dobre natłuszczenie skóry naturalnym
masłem shea. Środek do mycia rąk nie zawiera
silikonu i został przebadany dermatologicznie
uzyskując ocenę „bardzo dobrą”. Zawiera nowo
opracowany, nowoczesny rozpuszczalnik, bez
olejów mineralnych.
Silnie oczyszcza zabrudzoną skórę, głębokie pory i
delikatny dla skóry
skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak
oleje, smary, smary, żywice, bitumy, sadza, żywice
syntetyczne, tusze nitro, wklęsłodruk itp.
z masłem shea dla bardzo dobrego nawilżenia
czyści bardzo brudną skórę głęboko w porów i
delikatny dla skóry
nie zawiera silikonu i dermatologicznie oceniono
jako bardzo dobry
bez olejów mineralnych
świeży zapach pomarańczy
Tarcie: kolby kukurydzy i mąka z łupin orzecha
włoskiego
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: wcierać środek w zabrudzone, suche dłonie, aż do rozpuszczenia się brudu. Dodać trochę wody,
dokładnie umyć ręce i dobrze spłukać czystą wodą.

Wskazówka: unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w technicznej karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:
www.normfest.com


