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HAND PROTECT R 02.0064R 02.0064

Megnevezése Raktári kódja Csomagolása Rendelési száma

Hand Protect HPR 12x 150ml - spray R 02.0064

Rendelési kódok:

Kézvédőszer

• Gyorsan felszívódik 

• Nem tartalmaz szilikont

• Hosszantartó védelmet biztosít

• Liposzómák hozzáadásával készült

• Antibakteriális anyagokat tartalmaz

• Praktikus aerosol-os csomagolásban

• A kéz szárad marad (nem zsíroz nem ra-
gad)

• Fényezőüzemekben ideális a felhasználása
• Védelmet nyújt az uretánokkal, ragasztókkal, 

tömítőanyagokkal, olajokkal, zsírokkal, fes-
tékanyagokkal, szilikonokkal, egyéb vegyi és 
más hasonlókkal anyagokkal szemben.

• A kézbőr nedvességtartalmát növeli 
• Horzsoláskor megakadályozza a seb 

bakteriális fertőzését
• Kb. 250 használatra elegendő

Tulajdonságai: Előnyei:

Alkalmazása:

A munkatársak kezei, főleg az ujjak és a körömágyak munkavégzés közben ki vannak téve a környezet negatív hatásainak. 
A HAND PROTECT készítményt a munka megkezdése előtt tiszta kézre alkalmazzuk. Kis mennyiségű habot, kb. kis tojás 
nagyságút, szétkenünk a tenyerünkön és rövid ideig száradni hagyjuk. Ezek után már a kézbőrünk egyedülálló módon 
védve van a poros, zsíros és egyéb más agresszív környezetből származó piszok ellen. A munka befejezése után  lemos-
suk a kezünket meleg vízzel és szappannal. Ajánljuk a HOC használatát. A termékben található liposzómok meggátolják 
a kézbőr kiszáradását, nedvességtartalmát növelik és finoman hidratálják. Az antibakteriális anyagok pedig megakadályoz-
zák a munkavégzés során keletkezett kisebb sérülésekből és horzsolásokból adódó esetleges gyulladásokat.
A terméket a Prágai Országos Egészségügyi Intézet és a Kozmetika NRC engedélyezte.
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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 Hungária kft nem vállalja a felelősséget a termék 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 továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Pápai út 2, Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, www.retech.cz

Használati utasítás:

Biztonsági használati utasitás:

Biztonsági előirás:Biztonsági előirás:
Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A keletkező gázt 

nem szabad belélegezni.

Kiegészitő adatok:Kiegészitő adatok:
A flakon állandó nyomás alatt van: ne tegyük ki erős napfénynek hősugárzásnak 50°C fölött. Az üres 

flakont ne nyissa fel és ne dobja tűzbe. Ne fújja nyilt lángra, sem felhevitett tárgyakra.

A fölösleges termék és üres flakon megsemmisitése:A fölösleges termék és üres flakon megsemmisitése:

Termék: A termék kis mennyiségben megsemmisithető a komunális hulladékkal együtt. 
A hulladék megjelölése 07 06 99

Csomagoló flakon:   Medsemmisitése a veszélyes hulladékokra kiépitett égetőtelephelyen, vagy 
a veszélyes anyagokat tároló gyűjtőhelyeken. A hulladék megjelölése 15 01 11.

További információk a biztonsági adatlapon.

Rendkívül 
gyúlékony

1. Használat előtt alaposan rázzuk fel a flakont. 

2. A Hand Protect terméket megfelelő mennyiségben vigyük fel a tenyerünkre.

3. A habot alaposan kenjük szét az egész kézen.

4. Kb. 2 percig hagyjuk felszívódni a kézbőrbe.

5. A munka befejezése után a kezet mossuk le meleg vízzel, esetleg RETECH HAND ORANGE CLEANER mosószerrel.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!


