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Professzionális kézmosó paszta.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Hand Green Cleaner HGR Kanna 6 kg R 34141

Hand Green Cleaner 450 g HGRB Palack 450 g R 34144

Hand Green Cleaner – Pump HGP 1 db R 34142

Hand Green Cleaner – Holder HGH 1 db R 34143

Tulajdonságok: Előnyök:
• Erős tisztító hatás 
• Nem szárítja a bőrt
• Nem tartalmaz mikroműanyagot

• Biológiailag lebontható
• Alkalmas ismételt napi használatra

Alkalmazás:

A HAND GREEN CLEANER professzionális folyékony kézmosó paszta, amely még az erősen szeny-
nyezett bőr tisztítására is alkalmas. Hatékonyan és egyszerűen eltávolítja a makacs szennyeződése-
ket, mint például olajok, zsírok, kenőanyagok, korom, ragasztók, festékek, tömítőanyagok és egye-
bek. Alkalmas a kéz napi ismételt tisztítására a bőr nem kívánt szárítása nélkül. A HAND GREEN 
CLEANERT nehéziparban, műhelyekben, autójavító műhelyekben, építőiparban, mezőgazdaságban 
és más iparágakban használják. 

Hand Green Cleaner
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Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

Nedvesítse meg a kezét, és kenjen megfelelő mennyiségű pasztát a tenyerére. Ezután kenje szét 
a kezek egész felületén, amíg a szennyeződés fel nem oldódik. Ezután alaposan öblítse le a kezét, 
lehetőleg meleg vízzel, és szárítsa meg.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín: világoszöld szuszpenzió
Illat: semleges
pH: 9,0 – 9,5
Sűrűség: 1,3 – 1,4 g/cm3

Kiszerelés: 6 kg kanna

Összetétel:

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, 
Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, CI 19140, CI 42090.

Tárolás:

Tárolja száraz, sötét helyen + 5 °C és + 25 °C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 60% relatív páratarta-
lom mellett. Óvja a közvetlen napfénytől, a magas hőmérséklettől, a fagytól és a magas relatív pára-
tartalomtól. A csomagoláson feltüntetett gyártási időtől számított 24 hónapon belül fel kell használni.


