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Hand Green Cleaner
Profesionální mycí pasta na ruce.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Hand Green Cleaner HGR Kanystr 6 kg R 34141

Hand Green Cleaner 450 g HGRB Lahev 450 g R 34144

Hand Green Cleaner – Pump HGP 1 ks R 34142

Hand Green Cleaner – Holder HGH 1 ks R 34143

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoký mycí účinek 
• Nevysušuje ruce
• Neobsahuje mikroplasty

• Biologicky odbouratelná
• Vhodné pro opakované každodenní 

použití 

Aplikace:

HAND GREEN CLEANER je profesionální tekutá mycí pasta na ruce určená pro mytí i silně znečiště-
né pokožky. Účinně a snadno odstraňuje odolné nečistoty jako jsou oleje, tuky, maziva, saze, lepidla, 
barvy, tmely, a další. Je vhodná pro každodenní opakované čištění rukou bez nežádoucího vysušení 
pokožky. HAND GREEN CLEANER se používá v těžkém průmyslu, na dílnách, v autoservisech, ve 
stavebnictví, v zemědělství a dalších průmyslových odvětvích. 
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

Navlhčete ruce a naneste přiměřené množství pasty do dlaní. Poté roztírejte po celém povrchu rukou, 
dokud se nečistoty nerozpustí. Následně ruce důkladně opláchněte nejlépe teplou vodou a osušte.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Barva: světle zelená suspenze
Vůně: neutrální
pH: 9,0 – 9,5
Hustota: 1,3 – 1,4 g/cm3

Balení: kanystr 6 kg

Složení:

Ingredients /INCI/:
Aqua, Calcium Carbonate, Dodecylbenzene Sulfonic Acid, Pentasodium Triphosphate, Cocamide 
DEA, Lauryl Glucoside, Sodium Hydroxide, Glycerin, Parfum, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3- Diol, Ci-
tric Acid, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, CI 19140, CI 42090

Skladování:

Skladujte na suchém temném místě při teplotě mezi +5 °C až +25 °C / max. 60 % RH. Chraňte před 
přímým slunečním světlem, vysokými teplotami, mrazem a vysokou relativní vlhkosti vzduchu. Spo-
třebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.


