
Popis výrobku:

Hygienická sada handHYGIENE KIT dodávaná společností HAGLEITNER je
vhodná pro okamžité použití, také na cestách vám dokáže poskytnout optimální
čistotu a péči o vaše ruce. Pro různou intenzitu znečištění a účel použití pro vás
máme v nabídce prostředek na ochranu pokožky handPROTECT PURE 50 ml,
k čištění produkty creamSOAP PURE 50 ml a abrasivUNIVERSAL 150 ml, péči
o pokožku zajišťuje krém na ruce handCREAM PURE 50 ml a dezinfekci
prostředek septDES GEL 50 ml.

Jednotka balení:

1 kus č. výr. 4120101800

Použití | oblast použití:

Prostředek je vhodný především pro okamžité použití v řemeslných
a průmyslových provozovnách, např. malířských firmách, veškerých dílnách,
zámečnictvích, provozovnách průmyslově zpracovávajících kovy a na
staveništích.

Dávkování:

Ochranné pleťové mléko handPROTECT PURE nanášejte na čisté a suché
ruce před začátkem práce. Pleťové mléko důkladně vetřete do pokožky rukou.
Opakovaně nanášejte po dlouhých pracovních intervalech nebo po intenzivním
kontaktu s vodou. Mýdlo creamSOAP PURE nanášejte na špinavé, navlhčené
ruce. Důkladně rozetřete vodou, dokud se nečistoty neuvolní. Omyjte vlažnou
vodou a dobře opláchněte. Při větších nečistotách používejte na špinavé, suché
ruce mýdlo abrasivUNIVERSAL. Důkladně promněte bez vody, dokud se
nečistoty neuvolní. Ruce důkladně opláchněte vlažnou vodou. Dezinfekční gel
septDES GEL nanášejte koncentrovaný na čisté a suché ruce a nezředěný
vodou vetřete do rukou (včetně prostoru mezi prsty, bočních stran prstů, záhybů
u nehtů, špiček prstů, palců a zápěstí). Po dobu působení musí být ruce vlhké.
Informace o době působení virucidního účinku naleznete na etiketě. Krém
handCREAM PURE nanášejte na čisté a suché ruce. Pleťové mléko důkladně
vetřete do dlaní.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečíst označení a informaci o výrobku. Dodržujte plán péče
o pokožku.
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Skladování:

Nádobky uchovávejte zavřené při pokojové teplotě.

Doporučení výrobku:

Prostředky jsou nabízeny také v balení vacuumBAG pro dávkovač XIBU XL
senseFLUID. Dávkovač řady XIBU XL senseFLUID dodávaný společností
HAGLEITNER poskytuje optimální čistotu a péči o vaše ruce. Pro různou
intenzitu znečištění a účel použití pro vás máme v nabídce prostředky na
ochranu pokožky, čištění pokožky, péči o pokožku nebo dezinfekční prostředky.

Europaleta:

308 kusů
Prodejní jednotka:

kus
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