
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

Środek do mycia rąk
Aquano Peel
2 litrów / 2897-500-10

Środek do mycia rąk z mączką z orzecha
włoskiego Aquano Peel oczyszcza głęboko pory
skóry i zapewnia trwały efekt ochrony skóry oraz
wyważone natłuszczenie. Bez trudu usuwa olej,
tłuszcz, smołę, farbę drukarską, bitumen itp.
Ten środek do mycia rąk ma neutralną wartość
pH, nie zawiera silikonu i został przebadany
dermatologicznie.
stopień czyszczenia 6 z 8
środek trący: mączka z łupin orzecha
do pyłu, zabrudzeń, olejów, smarów, pyłu
hamulcowego, pozostałych lekkich i średnich
zabrudzeń
lepkość średnia, pasta
wartość pH: 4,8 - 5,5
przetestowano dermatologicznie - etykieta ECO
odpowiednie także do wrażliwej skóry
bez mikro plastyki
nieszkodliwe dla środowiska
korzystne nawilżanie
przetestowano dermatologicznie i odpowiednie dla
alergików
nie zapycha odpływów
bez silikonu
kolor: jasnobrązowy
zapach: Pomarańczowy / trawa cytrynowa
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Wcierać specjalny środek do mycia rąk w suche ręce, aż do usunięcia zanieczyszczeń. Następnie
dodać niewielką ilość wody i dokładnie umyć ręce. Na zakończenie dobrze opłukać ręce wodą i osuszyć je.
Zalecamy stosowanie naszych produktów do pielęgnacji po umyciu rąk.

Najlepiej zużyć przed: patrz nadruk na opakowaniu
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