
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

Speciální čistič rukou
Aquano Peel Spezial
2 litry / 2897-500-11

Aquano Peel Special - intenzivní, šetrný k pokožce
speciální čistič rukou s granulovaným ořechovým
obalem pro extrémní znečištění, jako jsou barvy,
akrylové barvy, laky atd. Tento speciální čistič
rukou neobsahuje silikony a je dermatologicky
testován.
Úroveň čištění 8 z 8
Strouhací prostředek: ořechová mouka
Solventní
na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, barvy,
jiné lehké, střední až silné znečištění
Střední viskozita pastovitá
Hodnota pH: 7
dermatologicky testováno
vhodné pro alergiky
vhodné pro různé dávkovací systémy
obsahuje ekologické a pro pokožku šetrné
esterové oleje, které usnadňují čištění
přírodní brusiva nezanášejí odtoky
obsahuje přírodní a syntetické tuky
bez silikonu
Barva: tmavě béžová
Hustota: přibližně 1,05 g / cm3 (20 ° C)
Vůně: ovocná - oranžová / citronová tráva
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Pokyny k použití
Zpracování: Naneste speciální čistič rukou 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.

Nebezpečí! Na plastové povrchy se nesmí nanášet speciální čističe rukou, protože by se mohly poškodit!

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.

technická data
Zákonné předpisy:
Aquano Peel Special podléhá evropskému nařízení o kosmetice č. 1223/2009.
Výrobek je vyráběn v souladu s GMP (Good Manufacturing Practice) a podléhá mikrobiální kontrole kvality.
Pokyny pro skladování:
Aquano Peel Spezial lze uchovávat po dobu nejméně 24 měsíců v uzavřených původních nádobách při pokojové
teplotě.
Chraňte před mrazem.
Upozornění na péči o pleť:
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Při nakládání se škodlivými látkami je třeba před prací použít vhodný přípravek na ochranu pokožky, aby nedošlo k
poškození kůže
(např. obecně použitelný krém na ochranu pokožky).
Po práci je třeba pokožku pravidelně otírat vhodným přípravkem pro péči o pokožku, aby se regenerovala (např.
Pleťovou vodou bohatou na aktivní látky).

Viskozita: 15 000 - 40 000 mPas (Brookfield RVT, ot./min: 10 vřeteno: 7)
Hustota: 0,99 - 1,1 g / cm3 (20 ° C)
Hodnota pH: 6,0 - 7,5
Mikrobiologie: <100 CFU / g
Jiné: Výrobek je regulován dvěma různými směrnicemi EU: Směrnice o osobních ochranných prostředcích
89/656 / EHS a nařízení ES o kosmetických přípravcích 1223/2009. Jako kosmetické výrobky podléhají všechny
kosmetické výrobky v Německu předpisům o potravinách, spotřebním zboží a krmivech (LFGB). ), jakož i o
kosmetických vyhlášky (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).


