PÉČE O POKOŽKU

TECHNICKÝ LIST

4HAND FOAM
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA RUCE
CHARAKTERISTIKA
• čistí ruce bez použití vody
• výborně čisticí vlastnosti
• velmi ekonomické, jednoduché použití
• nezanechává ruce mastné, ani je nevysušuje
• bez obsahu agresivních rozpouštědel

OBLASTI POUŽITÍ
4HAND FOAM je krémový pěnový čistící prostředek na
ruce. Neobsahuje rozpuštědla. Je vyvinutý na čištění rukou
bez použití vody a bez nutnosti sušení. Díky kapesnímu
balení je použitelný kdekoli. Je ideální na umývání rukou
například v těchto profesích: instalatér, truhlář, montér,
automechanik, hasič, zemědělec, strojvedoucí, řidič, taxikář.
Je také ideální pro turistiku cyklistiku.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Barva: bílá
Vzhled: krémovitý
Hustota: < 1
Hodnota pH: 8,5
NÁVOD NA POUŽITÍ
4HAND FOAM je ideální prostředek na čištění rukou
v průmyslu, zemědělství a ostatních technických oborech.
Odstraňuje olej, nečistoty, mastnoty apod. Naneste
přiměřené množství přípravku 4HAND FOAM na zašpiněné
ruce a důkladně je rozetřete v dlaních. 4HAND FOAM
absorbuje špínu z rukou, která se snadno odstraní. Ruce
není třeba oplachovat vodou, ani utírat.

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 přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou
odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ
4HAND FOAM je dodáván v balení 150 ml.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 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.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci
jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

