TECHNICKÝ LIST
TEKUTÉ RUKAVICE

Tekuté rukavice jsou řešením ochrany rukou při práci. Účinné až 5 hodin.
Tekuté rukavice fungují jako neviditelná ochrana Vašich rukou. Na povrchu kůže vytvářejí neviditelný nemastný film
s protizánětlivou přírodní složkou -Bisabol. Neobsahují silikon. Zabraňují pronikání špíny do pórů pokožky a
usnadňují mytí ( např. mycí pasta na ruce CLEANMAN ).

Poskytují účinnou ochranu proti všem druhům znečišťujících agresivních látek jako jsou :
 maziva ,oleje, vazelíny, lepidla, barvy, inkousty, asfaltové výrobky, tmely, ředěné kyseliny, louhy a saze.
 Dále jsou vynikající proti rozpouštědlům, odmašťovačům a mnoha dalším látkám.
Obsahují speciální zvláčňující a ochranné přísady pro kompletní ochranu rukou nebo jiných částí těla. Jsou bezpečné
pro Vás i Vaše pracovní prostředí. Jsou biologicky rozložitelné. Nejsou lepkavé, mají protiskluzový charakter a
umožňují kůži stále dýchat. Zachytí špínu na rukou, kterou pak lze jednoduše smýt vodou. Než začnete s prací,
aplikujte 3 - 4 ml výrobku na ruce, promněte je tak, aby se produkt dostal mezi prsty a přes nehty, na dlaně a celé
ruce. Nechte zaschnout po dobu asi 3 minut. Pracujte s ochranou Vašich rukou minimálně 5 hodin!!!
Výhradně pro profesionální použití v průmyslu.
Výhody použití:
- chrání pokožku
- bezpečné pro pokožku
- pH neutrální
- protizánětlivé
Technická data:
Barva :
Vůně :
PH :
Rozpustnost :
Biologická odbouratelnost :
Balení :

-

nelepí – nemastí
- pokožka dýchá
- bez silikonu
- ekonomické

Bílá pěna
příjemná , citrusová
neutrální
rozpustný ve vodě
biologicky odbouratelné
400ml aerosol

Návod k použití:
Nádobku před použitím protřepejte. Na čisté ruce naneste přiměřené množství pěny a dobře rozetřete. Pozornost
věnujte hlavně lůžkům nehtů. Přípravek se vstřebá za 3 minuty. Po úplném vstřebání pěny je Vaše pokožka dokonale
ochráněna. Po skončení práce umyjte pokožku. Současně s nečistotou se odstraní i tekuté rukavice.
Skladování :
Tento produkt skladujte při teplotě + 10 až 25°C nejdéle 12 měsíců.
Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a
zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních
pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud
by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.
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