
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Krém na čištění rukou
Care Truck
2897-240-9

Care Truck se skládá z vysoce kvalitních surovin
a čistí extrémně znečištěnou pokožku do hloubky
pórů a šetrně k pokožce. Účinně odstraňuje
odolné nečistoty, jako jsou oleje, tuky, maziva,
pryskyřice, bitumeny, saze, syntetické pryskyřice,
nitro a hlubotiskové barvy atd., A zároveň s
přírodním bambuckým máslem zajišťuje velmi
dobré doplňování oleje. Tento čistič rukou je
bez silikonu a dermatologicky testován s „velmi
dobrým“. Obsahuje nová moderní rozpouštědla
bez minerálních olejů.
Silně čistí znečištěnou pokožku, hluboko v pórech
a šetrně k pokožce
účinně odstraňuje odolné nečistoty, jako jsou oleje,
tuky, maziva, pryskyřice, bitumeny, saze, syntetické
pryskyřice, nitro a hlubotiskové barvy atd.
s bambuckým máslem pro velmi dobré zvlhčení
čistí extrémně znečištěnou pokožku do hloubky
pórů a šetrně k pokožce
bez silikonu a dermatologicky hodnoceno jako
„velmi dobré“
bez minerálních olejů
svěží vůně pomeranče
Strouhání: Kukuřice na klasu a ořechová mouka
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Pokyny k použití
Zpracování: Čistič rukou vtírejte do špinavých a suchých rukou, dokud se nečistoty nerozpustí. Přidejte trochu
vody, důkladně omyjte a dobře opláchněte vodou.

Poznámka: Zamezte kontaktu s očima. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou!

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Respektujte prosím technický list na www.normfest.com


