IGIENĂ baie

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

abrasivPOWER
Săpun abraziv
Denumire produs: abrasivPOWER
Domeniu produs: IGIENĂ baie
Descriere produs:
Agent de curățare abraziv cu substanță naturală abrazivă pentru curățarea
mâinii - în pungă vidată etanșă. Conține substanțe active de spălare pentru
îndepărtarea murdăriei persistente cauzate de combustibil motorină și ulei de
mașină, vaselină, praf de frânare și pulbere grafit. Acționează plăcut și
hidratant. pH neutru pe piele. Miros de limete proaspete. Fără silicon, fără
săpun, fără colorant și fără parabeni. Prietenos cu piele și adecvat persoanelor
care suferă de alergii. Verificat dermatologic. conform IFRA. Fără microplastică
Unitate de ambalare:
5 x 1050 g

Cod art. 4110703439

valoare pH:
Neutru
Folosire | Domenii de utilizare:
Indicat în domeniul industrial, de ex. ateliere auto pentru camioane, ateliere auto
în general, lăcătușerii.
Dozarea:
Se aplică o cantitate de săpun cu dispenserul XIBU XL senseFLUID pe mâinile
murdare, uscate. Masați temeinic fără apă, până când este îndepărtată
murdăria. Spălați cu apă călduță și clătiți bine. Setare recomandată a
dispenserului pentru cantitate: reglarea 3.
Instrucțiuni de siguranță:
Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. țineți tot timpul cont de planul de protecție
a pielii.
Depozitarea:
Unitatea pentru umplere se depozitează închisă la temperatura camerei.
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abrasivPOWER
Săpun abraziv
Recomandare produs:
Linia de produse XIBU XL senseFLUID HAGLEITNER garantează curățarea și
protecția ideală a mâinilor dvs. În funcție de tipul de murdărie și domeniu de
utilizare, vă stau la dispoziție pentru protecția pielii handPROTECT PURE,
pentru curățare creamSOAP PURE, abrasivUNIVERSAL și abrasivCOLOR,
pentru îngrijirea pielii handCREAM PURE, precum și pentru dezinfectare gel
sepDES.
Europalet:

Unitate de vânzare:

85 baxuri

cutie
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