
 

 

 

  

 

 

                                                           
Gelové mýdlo na silně znečištěné ruce bez rozpouštědel a s přírodním abrazivem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Oblasti použití:  
Ideální pro použití v mechanických 

dílnách, pro personál údržby, garáží, 

skladů, servisní služby pro všechny 

typy průmyslu,  malíři, tiskárny,   

technické služby, stavebnictví,  mycí 

linky, přístavy,  železniční sektor, 

letiště, atd. Zkrátka kdekoli se ruce do-

stanou do kontaktu s mazacím olejem, 

barvou, tukem, sazemi, inkoustem a 

jiným znečištěním. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kategorie produktu PC39  

Kosmetika, výrobky pro osobní péči. 

Látka není klasifikována podle 

nařízení CLP.  

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro 

použití uvedené na obalu. 

Zabraňte zmrznutí. Uchovávejte při 

teplotě mezi + 4 ° C až + 50 °C 
 

Veškeré další informace naleznete 

v bezpečnostním listu. 

 

Aplikace: Množství cca o velkosti 

lískového oříšku naneste na suché ruce 

a dobře roztírejte mezi prsty a pod 

nehty, aby se uchycená špína uvolnila 

a odstranila z pórů. Poté důkladně 

opláchněte vodou a osušte. Zabraňte 

kontaktu s očima a poraněnou po-

kožkou.  

Robustní dávkovač umožňuje 

nastavit nejvhodnější množství 

dávky mýdla. Jeho mechanika 

je z nerezové oceli což zvyšuje 

odolnost a životnost.  Odolná 

je i krycí konstrukce vyrobená 

z eloxovaného hliníku a vy-

ztuženého nylonu.      

 

Vlastnosti produktu: 
Forma ....................hustá kapalina 

Barva .....................oranžová 

Pach .......................citrus 

Hustota (20 °C) .....± 0,95 g / cm3 

pH (20 ° C) ............ ± 7  

Čistý objem ............ 3,75 litru 

Směs obsahuje: Aqua, Zea Mays Cob Meal, Laureth-6, Deceth-4, PEG-4 Rapeseedamide, TEA, Parfum, Carbomer, 
Glycerine, DLimoneen, Iodopropynyl butylcarbamate, DMDM Hydantoin, Simmondsia Chinesis Seed Oil (Jojoba), Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, CI 77891, CI 19140, CI 16255. Vyrobeno v EU : ZEP Idustries Francie 

 

DOVOZCE A VÁŠ DODAVATEL: 
Obchodní zastoupení ZEP EUROPE 
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Všechny informace v tomto dokumentu jsou založeny na praktických zkušenostech a / nebo laboratorních testech. Vzhledem k velkému spektru podmínek pro využití a 

nepředvídatelným lidským faktorům, doporučujeme vždy vyzkoušet naše výrobky před konečným použitím. Tento technický list byl pravděpodobně již revidován na 

základě legislativy, dostupnosti jednotlivých složek nebo nově získaných informací. Je možné poslat na požádání poslední variantu v platném znění, která je zároveň 

jediným platným zněním.  

• Silný: Účinně čistí ruce znečištěné mazacím olejem, tukem, barvou, lepidlem, inkoustem, 
spalinami a dalším silným průmyslovým znečištěním.  

• Efektivní: Rychle proniká do mastnoty a snadno ji zkapalňuje. 

• Bezpečný pro pokožku: Obsahuje přírodní jemné brusné mikrokuličky z kukuřičného 
prášku. Neobsahuje rozpouštědla ani fosfáty. Dermatologicky testováno. 

• Úsporný: Při použití s naším dávkovačem D 4000 Plus (u kterého si můžete nastavit 
množství dávky) zabraňuje zbytečnému plýtvání. Zajišťuje snadné použití a hospodárnost. 

• Obsahuje změkčovadla (glycerin, aloe vera, jojobový olej) po použití zanechává ruce 
jemné a hydratované. 

• Šetrný k životnímu prostředí: Vysoce biologicky rozložitelný produkt z více než 95%.   

• Příjemná vůně pomerančů. 


