
Opytec
Mydło do mycia rąk przy dużych zabrudzeniach

Wysokiej jakości lepkie mydło rozpuszczające do rąk, do usuwania
oleistych, tłustych i zaschniętych zabrudzeń
Intensywne i delikatne czyszczenie dzięki specjalnym substancjom
myjącym i delikatnym cząstkom ciernym
Ochrona i pielęgnacja skóry poprzez nawilżające składniki chroniące skórę
Naturalny płaszcz kwasowy skóry zostaje zachowany
Nie zawiera rozpuszczalników drażniących skórę ani piaskowych lub
drewnianych cząstek ściernych
Nieszkodliwy dermatologicznie
Bardzo oszczędny w użyciu
Bez zatykania odpływów i studzienek, jak w przypadku zwykłych past
piaskowych

Obszar zastosowania
Do mycia rąk silnie zanieczyszczonych oleistymi, tłustymi lub zaschniętymi zabrudzeniami, np. w warsztatach, zakładach
przetwórstwa spożywczego, malarniach i lakierniach, zakładach przemysłowych i produkcyjnych.

Sposób użycia
Po dłuższym przechowywaniu należy wstrząsnąć produktem!

Dozowniki i opakowania:
W przypadku miękkiej butelki z PE należy zdjąć plastikową nakrętkę z jednostki dozownika, nie odkręcać jej. Włożyć
pojemnik do dozownika ManoDos-soft z jednostką dozującą w dół, przesunąć go całkowicie do tyłu i zamknąć dozownik.
Przy pierwszym uruchomieniu dźwigni dozownika, jednostka dozownika zatrzaskuje się w dozowniku z wyraźnym,
słyszalnym kliknięciem i jest gotowa do użycia. Każda ekologiczna butelka z miękkiego PE jest dostarczana z nową
jednostką dozującą. Dzięki temu nie ma konieczności cyklicznego czyszczenia i konserwacji jednostki dozownika.
W przypadku dozowników wielokrotnego napełniania odpowiednich dla produktów lepkich, należy napełnić produktem
pojemnik zapasowy. Unikać zmieszania z innymi produktami. Przynajmniej dwa razy w roku całkowicie opróżnić dozownik
i dokładnie umyć ciepłą wodą. W przypadku używania przykręcanej pompy dozującej należy przykręcić ją do pojemnika,
dwukrotnie nacisnąć pompę (odpowiada to około 2 ml) i umyć ręce zgodnie z opisem. Przed każdą zmianą opakowania
dokładnie wyczyścić pompę dozującą ciepłą wodą w środku i na zewnątrz.
Czyszczenie rąk:
Wlać ok. 2 ml produktu na suche ręce i wetrzeć. Lekko zwilżyć i kontynuować tarcie. Następnie umyć pod bieżącą wodą
i dokładnie wysuszyć. Zużycie: 2,0 ml/sposób użycia.
 
Szczegółowa instrukcja czyszczenia rąk z możliwością wydruku znajduje się na stronie www.kiehl-group.com. Do ochrony
rąk podczas i po pracy zalecamy produkty z serii „marina KC ”.

Wskazówki
Produkt zawiera surowce odnawialne. Do stosowania w dozownikach ściennych w temperaturze otoczenia 5–35°C. Opakowania mogą być poddane
recyklingowi w zależności od rodzaju.

Skład produktu
INCI (Aqua, Zea Mays Cob Meal, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Bentonite, PEG-7-Glyceryl Cocoate, Cocamide-DEA, Glycerin, Sulfated
Castor Oil, Phenoxyethanol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Salicylic Acid, CI 42051, Sorbic Acid).
wartość pH (koncentratu) : ok. 5
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j470203 6/1 L butelki prostokątne (karton) 105
j47020b 3/2 L butelki miękkie (karton) 92
j470291 18/150 ml butelka (karton) 66
j470205 2/5 L kanistry (karton) 56


