
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

Pasta na mytí rukou
Aquano Corn
2 litry / 2897-500-12

Pasta na mytí rukou Aquano Corn s kukuřičnou
moukou čistí do hloubky pórů s trvalým ochranným
účinkem na pokožku 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 5 z 8
Strouhací prostředek: kukuřičná mouka
na prach, špínu, oleje, tuky, brzdný prach, jiné
lehké až střední znečištění
Střední viskozita pastovitá
Hodnota pH: 7
dermatologicky testováno

pro střední až silné znečištění
dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
dobré přeformátování
nezanáší odtoky
vhodné pro různé dávkovací systémy
Přírodní brusná mouka z kukuřice, která je
ekologicky biologicky odbouratelná bez zanechání
zbytků
dobrá hodnota peněz
bez silikonu

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Pokyny k použití
Zpracování: Pastu na mytí 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.

Respektujte prosím technický list na www.normfest.com


