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EMULSJA DO MYCIA R K Z PUMEKSEM
ECO-CARE NATURAL HAND CLEANER WITH PUMICE
ECO-CARE NATURAL HAND CLEANER WITH PUMICE to emulsja do czyszczenia r k,
przeznaczona do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudze i plam bez u ycia wody. S delikatne i łagodne
dla skóry r k. Pasty te wykonuje si z naturalnych olejków czyszcz cych wyst puj cych w
pomara czach. Czyszcz skór bez pomocy silnych rodków chemicznych czy rozpuszczalników.
Zawieraj lanolin nawil aj ca skór .
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE U YCIA
W dzisiejszych czasach osoby pracuj ce w zakładach przemysłowych a nawet w domu nara one s na
wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które do tej pory były ci kie do usuni cia. Sprawy ochrony rodowiska
s dzi trosk wszystkich konsumentów, a obie pasty do r k s całkowicie bezpieczne dla przyrody. W
100% ulegaj biodegradacji, s zwi zkami naturalnymi i bezpiecznymi dla u ytkownika, jak równie dla
rur kanalizacyjnych.
DZIAŁANIE / SPOSÓB U YCIA
Pasty do r k ECO-CARE ECO-CARE NATURAL KLEEN i NATURAL KLEEN WITH PUMICE
składaj si w cało ci z naturalnego mydła, które nadaje im przyjemny, wie y aromat pomara czy.
Receptura obu tych wyrobów obejmuje te składniki od ywcze i nawil aj ce, dzi ki którym skóra r k
zachowuje czysto , delikatno , jest mi kka i odpowiednio nawil ona, dokładnie wchłania cał past
i jest zabezpieczona przez przesuszeniem i podra nieniem. ECO- NATURAL KLEEN WITH
PUMICE zawiera drobnoziarnisty pumeks, który dodatkowo szoruje skór . Obie pasty czyszcz r ce z
u yciem wody lub bez. Past nakładamy i pocieramy r ce o siebie, by oderwa wszystkie zabrudzenia
i poł czy w form płynn . Nast pnie r ce spłukujemy lub wycieramy do sucha.
ZASTOSOWANIE
Smar
Lakier
Farba drukarska
Asfalt
W giel

Kit
ywica naturalna
Zabrudzenia
przemysłowe
Farba
Szelak
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Smoła
Rdza
Klej
Lepiszcza
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MIEJSCA ZASTOSOWANIA
Pasty ECO-CARE ECO-CARE NATURAL KLEEN AND NATURAL KLEEN WITH PUMICE
przeznaczony s do stosowania w takich miejscach jak:
Punkty sprzeda y art. motoryzacyjnych
Przystanie jachtowe
Specjalistyczne punkty naprawcze
Sklepy z artykułami przemysłowymi
Sklepy spo ywcze
Salony sprzeda y motocykli
Kopalnie
Hurtownie

Stacje obsługi
Salony samochodowe
O rodki zaopatrzenia przemysłu
Domy towarowe
Sklepy dla majsterkowiczów
Drukarnie
Młyny
Salony sprzeda y pojazdów niegowych

KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
·
rodek zawiera lanolin oraz substancje działaj ce wygładzaj co, regeneruj co i nawil aj co na
skór .
·
Zło ony z naturalnych olejków czyszcz cych wyst puj cych w pomara czach.
·
Posiada oryginaln wo wie ych pomara czy.
·
Nietłusty, nie pozostawia adnej warstwy.
·
Nie zawiera silnych, szkodliwych rozpuszczalników.
·
rodek łatwo ulega rozkładowi.
·
Nie testowany na zwierz tach.
·
Bezwodny (stosowany z wod lub bez).
·
Do u ytku przez okr gły rok.
·
Stosowanie nie jest ograniczone do adnej pory roku.
OPAKOWANIA:
Nr katalogowy 043 4 x 3,5 l
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