Opytec
Mydło do mycia rąk przy dużych zabrudzeniach

Właściwości
Wysokojakościowe, rozpuszczające brud mydło o lepkiej konsystencji do usuwania oleistych, tłuszczowych
i zaschniętych zabrudzeń. Wyszukane substancje myjące i łagodne substancje ścierające gwarantują
intensywne i zarazem łagodne dla skóry mycie. Substancje ścierające usuwają mechanicznie
ze skóry oleiste, tłuszczowe i zaschnięte zabrudzenia oraz wchłaniają je. Zawarte w produkcie emolienty
chronią i pielęgnują skórę. Wartość pH produktu nie narusza kwaśnego płaszcza ochronnego skóry
(płaszcza hydrolipidowego). Produkt zawiera przyjemne, dobrze tolerowane przez skórę substancje
zapachowe na naturalnej bazie. Wolny od drażniących rozpuszczalników oraz substancji ścierających
w postaci piasku i drewnianych wiórek. Nie istnieją żadne wątpliwości pod kątem dermatologicznym co
do stosowania produktu. Oszczędny w użyciu. Nie powoduje zatykania rur odpływowych i studzienek jak
w przypadku zwykłych past na bazie piasku. Opytec zawiera surowce odnawialne i dobrze ulega
biodegradacji. Opakowanie produktu przeznaczone do sortowania i recyklingu.

Skład (INCI)
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Polyurethane, Bentonite, PEG-7-Glyceryl Cocoate,
Glycerin, Sulfated Castor Oil, Polyethylene, Phenoxyethanol, Limonene, Styrene/VP Copolymer, Citric Acid,
Aluminium Hydroxide, CI 42090, Sorbic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
pH-Wert (koncentratu): ok. 6

Obszar zastosowania
Do mycia rąk mocno zabrudzonych oleistymi, tłuszczowymi i zaschniętymi zabrudzeniami np. :
w warsztatach, zakładach przetwórstwa spożywczego, lakierniach, malarniach, zakładach przemysłowych
i produkcyjnych, szkołach zawodowych, obszarze samochodowym i motoryzacyjnym itp. Produkt usuwa
syntetyczne oraz naturalne oleje i tłuszcze, resztki farb, jedzenia, pigmenty itp.

Sposób użycia
Wstrząsnąć produktem jeżeli był długo magazynowany.
W 2 L miękkiej butelce PE:
Plastikową nakrętkę zdjąć z jednostki dozującej, nie odkręcać. Kanister razem z jednostką
dozującą wstawić do dozownika ManoDos-soft otworem w dół, przesunąć całkowicie do
tyłu i zamknąć dozownik. Podczas pierwszego uruchomienia przycisku dozownika następuje
wyraźne kliknięcie jednostki dozującej w dozowniku, co oznacza jej gotowość. Każda
przyjazna dla środowiska naturalnego 2 L miękka butelka PE jest dostarczana z nową
jednostką dozującą, co zapobiega okresowemu czyszczeniu i konserwacji jednostki dozujące

Dozownik napełnić produktem Opytec. Unikać mieszania z innymi mydłami. Dozownik
przynajmniej 2 razy w roku całkowicie opróżnić i wyczyścić gruntownie ciepłą wodą.

Przy pomocy przykręcanej manualnej pompki dozującej:
Pompkę dozującą przykręcić do kanistra. Naciśnięcię 2 x odpowiada ok. 2 ml.
Przed każdą wymianą kanistra należy wymyć gruntownie pompkę dozującą wewnątrz
i na zewnątrz ciepłą wodą.
Ok. 2 ml Opytec nanieść na suchą skórę i bez użycia wody wcierać dobrze w ręce.
Lekko zwilżyć ręce i wcierać dalej. Na zakończenie spłukać pod bieżącą wodą i dobrze
wysuszyć. Szczegółowe wskazówki dotyczące mycia rąk do wydruku na: www.kiehl-group.com.
Do ochrony rąk podczas oraz po pracy zalecamy produkty z serii "Marina KC".
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Zużycie
1-3 ml na 1 mycie rąk

Opakowanie
3 x 2 L Miękkie butelki w kartonie
2 x 5 L Kanister w kartonie
6 x 1 L Butelka prostokątna w kartonie
18 x 150 ml Butelek w kartonie
Dozownik ManoDos-soft
Manualny dozownik do 5 L kanistrów

Art.-Nr. j 47 02 0b
Art.-Nr. j 47 02 05
Art.-Nr. j 47 02 03
Art.-Nr. j 47 02 91
Art.-Nr. z 54 41 20
Art.-Nr. z 10 40 07

Chronić przed mrozem!

www.kiehl-group.com
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Mycie rąk:

Mycie,
dezynfekcja i
pielęgnacja
rąk

www.kiehl-zegarski.pl

W dozownikach do wielokrotnego napełniania przeznaczonych do produktów
o lepkiej konsystencji:

