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Hand Green Cleaner
Profesionálna umývacia pasta na ruky.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Hand Green Cleaner HGR Kanister 6 kg R 34141

Hand Green Cleaner 450 g HGRB Fľaša 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 umývací účinok 
• Nevysušuje ruky
• Neobsahuje mikroplasty

• Biologicky odbúrateľná
• Vhodná na opakované každodenné 

použitie

Aplikácia:

HAND GREEN CLEANER je profesionálna tekutá umývacia pasta na ruky určená pre umývanie aj sil-
ne znečistenej pokožky. Účinne a ľahko odstraňuje odolné nečistoty ako sú oleje, tuky, mazivá, sadze, 
lepidlá, farby, tmely, a ďalšie. Je vhodná pre každodenné opakované čistenie rúk bez nežiaduceho 
vysušenia pokožky. HAND GREEN CLEANER sa používa v ťažkom priemysle, v dielňach, v autoser-
visoch, v stavebníctve, v poľnohospodárstve a ďalších priemyselných odvetviach. 
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Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

Navlhčite ruky a naneste primerané množstvo pasty do dlaní. Potom rozotierajte po celom povrchu rúk, 
kým sa nečistoty nerozpustia. Následne ruky dôkladne opláchnite najlepšie teplou vodou a osušte.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Farba: svetlo zelená suspenzia
Vôňa: neutrálna
pH: 9,0 – 9,5
Hustota: 1,3 – 1,4 g/cm3

Balenie: kanister 6 kg

Zloženie:

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, Cit-
ric Acid, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, CI 19140, CI 42090.

Skladovanie:

Skladujte na suchom tmavom mieste pri teplote medzi +5 °C až +25 °C / max. 60% RH. Chráňte pred 
priamym slnečným svetlom, vysokými teplotami, mrazom a vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu. 
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.


