
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

Čistič rukou
Aquano Peel
2 litry / 2897-500-10

Čistič rukou Aquano Peel s moukou z ořechových
skořápek čistí do hloubky pórů s udržitelným
účinkem ochrany pokožky a vyváženým
zvlhčováním. Bez námahy odstraňuje olej,
mastnotu, dehet, tiskovou barvu a bitumen atd.
Tento čistič rukou je pH neutrální, bez silikonu a
dermatologicky testován.
Úroveň čištění 6 z 8
Strouhací prostředek: ořechová mouka
na prach, špínu, oleje, tuky, brzdný prach, jiné
lehké až střední znečištění
Střední viskozita pastovitá
Hodnota pH: 4,8 - 5,5
dermatologicky testováno - ECO štítek
vhodný i pro citlivou pokožku
bez mikroplastů
přátelský k životnímu prostředí
dobré přeformátování
dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
nezanáší odtoky
bez silikonu
Barva: světle hnědá
Zápach: oranžový / citronová tráva
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Pokyny k použití
Zpracování: Čistič rukou vtírejte do suchých rukou, dokud se nečistoty nerozpustí. Poté přidejte trochu vody a
důkladně umyjte. Poté dobře opláchněte vodou a osušte. Poté doporučujeme naše produkty péče Aquano.

Minimální trvanlivost: viz tisk

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.

Oblasti použití
Aquano Peel umožňuje odstranění nečistot ve všech průmyslových oblastech např. Oleje, maziva, mazadla, prach,
různé barvy a tiskové barvy apod.

technická data
Typ produktu: pastovitý čistič rukou
Barva / vzhled: světle hnědá
Zápach: oranžový / citronová tráva
Hodnota pH: 4,8 - 5,5
Viskozita: 5 000 - 28 000 mPas (Brookfield RVT, ot./min: 20 vřeteno: 6)
Hustota: 0,9 - 1,0 g / cm3 (20 ° C)
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Mikrobiologie: <100 CFU / g

Jiné: Výrobek je regulován dvěma různými směrnicemi EU: Směrnice o osobních ochranných prostředcích
89/656 / EHS a Nařízení EU o kosmetice 1223/2009. Jako kosmetické výrobky podléhají všechny kosmetické
výrobky v Německu zákonu o potravinách, spotřebním zboží a krmivech (LFGB ) a nařízení o kosmetických
prostředcích (KVO).
Další informace lze najít ve skupinovém informačním listu (viz také brožura „Skupinové informační listy pro ochranu
pokožky při práci“. Vydavatelé IKW a BVH. Brožuru si můžete prohlédnout na www.ikw.org).

Složení:
AQUA, LAURETH SODNÝ SODNÝ, JUGLANS REGIA SHELL PRÁŠEK, KYSELINA KOKOSOVÁ, LAURETH-6,
LAURYL GLUCOSID, CELLULOSE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, CEL


