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UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou 
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je 
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého 
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma 
neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití 
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se 
týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani 
za škody v důsledku nesprávného použití 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

POWER WOODY HAND WASCH PASTE je silně koncentrovaná 
krémová pasta na ruce, která obsahuje dřevěné piliny. POWER 
WOODY HAND WASCH PASTE odstraňuje slabé i silné 
(průmyslové) nečistoty, při mytí vytváří příjemnou krémovou pěnu. 
Organické dřevěné piliny navíc zajišťují účinné tření bez poškození 
pokožky. POWER WOODY HAND WASCH PASTE má neutrální pH 
a obsahuje hydratační složky, díky kterým lze POWER WOODY 
HAND WASCH PASTE používat několikrát denně bez vysušení 
nebo poškození pokožky. Velmi důležitou vlastností POWER 
WOODY HAND WASCH PASTE je skutečnost, že neucpává 
kanalizaci jako běžné pasty s obsahem písku a mýdla.

POWER WOODY HAND WASCH PASTE čistí důkladně a 
hloubkově povrch pokožky, odstraňuje z rukou a předloktí slabé i 
silné nečistoty, jako: olej, mazivo, dehet a jiné běžné průmyslové 
nečistoty. Vhodný k použití několikrát denně. POWER WOODY 
HAND WASCH PASTE lze používat na suché i mokré ruce / 
předloktí.
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ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

POWER WOODY HAND WASCH PASTE

Konzistence: pasta
Barva: béžová
Vůně: citronově-pomerančová
Bod varu (°C): >100
Hustota g/m³ při 20 °C: 0,7-0,8
Hořlavost: nehořlavý
pH neředěný: 5,4-6,0
pH v 1% vodném roztoku: 6.0
Teplota skladování (°C): +5 až +25
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PROFESIONÁLNÍ ČISTICÍ PASTA 
S DŘEVĚNÝMI PILINAMI

Rychle a účinně odstraňuje z rukou mírné i silné nečistoty, 
jako: olej, maziva, dehet a jiné průmyslové nečistoty

Čistí póry důkladně a hloubkově, je šetrný k pokožce- pH 6 
Vhodný k použití několikrát denně

Bez písku, silikonů, alkalických látek a rozpouštědel
Obsahuje dřevěné piliny vysoké třídy

Objednací číslo                 Název                          Balení                       Zařazení

WHP                          POWER K-SPRAY               0,5 l      ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

WHP                          POWER K-SPRAY                 5 l       ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
Part No. S1205

Part No. S1201


