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LIST

PROSTŘEDEK NA OCHRANU RUKOU PŘED ZNEČIŠTĚNÍM

4PROTEC T | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
velmi účinný prostředek na ochranu rukou
odolává mastnotě, vazelínám, olejům atd.
směs látek, zabraňující proniknutí nečistoty
do pokožky
zvláště vynikající při ochraně proti barvám
a tmelům
neobsahuje silikony a je bez zápachu

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

4PROTECT chrání pokožku proti kyselinám, zásadám, barvám,
olejům, tmelům, sádře, lepidlům a rozpouštědlům. Používá se
v lakovnách, chemických provozech, údržbách, opravnách, tiskárnách, malířských provozech, atd.

4PROTECT je dodáván v balení 150 ml spray.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): aerosol
Barva: bílá
Zápach (vůně): charakteristická
Hodnota pH (při 20 °C): 7,5
Obsah organických těkavých látek (VOC): 69,0 g/l

NÁVOD NA POUŽITÍ
Důkladně protřepejte. Na suché a čisté ruce naneste dostatečné množství pěny a rovnoměrně rozetřete na obě ruce. Nezapomeňte na nehty, okraje nehtů a kůžičku na nehtech. Před
začátkem práce nechte minimálně jednu minutu působit. Po
práci umyjte ruce běžnými mycími prostředky pod tekoucí teplou vodou. Vzhledem k obsahu olejových přísad, které ochraňují pokožku, doporučujeme zvýšenou opatrnost při pracích
na následně lakovaných plochách (nutno odmastit).

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti
požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel,
minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve
svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

