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Ochranná pena na ruky

Spracovanie
Pred začatím práce vmasírujte do rúk. Nezabudnite na končeky prstov a
nechtové lôžka. Nechajte pôsobiť 2 minúty, Ochranná pena na ruky preniká
hlboko do pokožky a vytvára mastný, vodotesný a neviditeľný ochranný film.
Vďaka tomu nemôžu zvyšky mazacieho oleja a všetky druhy kontaminácie
preniknúť do pokožky a pórov. Na konci práce je možné nečistoty bez
problémov zmyť teplou vodou. Ďalšie čistiace prostriedky sú potrebné iba
na veľmi odolné nečistoty.
WEICON Ochranná pena na ruky je dermatologicky testovaná
Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením
a teplotami nad + 50oC.

Dermatologicky testovaný | vode
odolná, poskytuje dlhodobú ochranu
Koža je najuniverzálnejším a najväčším orgánom v ľudskom tele,
má širokú škálu adaptačných a obranných mechanizmov a slúži
ako ochrana pred vplyvmi životného prostredia.
Baktérie, vírusy, alebo huby sa nachádzajú všade v prostredí a
tiež kolonizujú naše telá. Prevažná väčšina je pre nás neškodná.
Niektoré z týchto mikroorganizmov však môžu spôsobiť ochorenie,
ak preniknú do nášho tela. Poranenia kože patria medzi mnohé
vstupné miesta pre patogény v ľudskom tele. Preto je dôležité starať
sa o pokožku a chrániť ju.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia
11850200
Ochranná pena na ruky, 200 ml

Dôležitou zložkou pre účinnú ochranu pokožky je starostlivosť s
WEICON Ochrannou penou na ruky, ktorá poskytuje niekoľkohodinovú ochranu pre silne namáhané ruky.
WEICON Ochranná pena na ruky dočasne chráni pred škodlivými
vplyvmi, pred agresívnou morskou a priemyselnou atmosférou,
chemikáliami, rozpúšťadlami, zásadami, kyselinami, soľami,
čistiacimi prostriedkami, olejmi, tukmi, cementom, maltou, farbami,
lepidlami a dlhodobým kontaktom s vodnými médiami.
Vďaka Ochrannej pene na ruky zostáva pokožka priedušná,
nevysušuje sa a je chránená pred opuchom alebo vysušením,
podráždením, zápalom a hromadením nečistôt.
Ochranná pena tak významne prispieva k udržaniu bariérovej
funkcie pokožky.

Technické údaje
bez zápachu

Zápach
Vlastnosti

s lipozómami, dermatologicky testovaný

Bez silikónu

áno

Doba skladovania

24 mesiacov

Farba

biela

ISSA-Code

53.402.16

IMPA-Code

450836

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a č i spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je
vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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