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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Hand Protective Foam

Wodoodporny, długotrwałe zabezpieczenie

WEICON Hand Protective Foam jest wodoodporny i zapewnia
długotrwałe zabezpieczenie skóry. Hand Protective Foam w
formie bezwonnej pianki do rąk tworzy niewidoczny film, który
chroni skórę uniemożliwiając penetrację zabrudzeń do porów
skóry. Ta biologiczna rękawica ochrania przed szkodliwymi,
podrażniającymi składnikami agresywnych chemikaliów. Dzięki
zawartości liposomów, produkt wzmacnia efekt pielęgnacji skóry.
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Zapach bezzapachowy

Właściwości Produkt przetestowany dermatologicznie.

Okres przydatności 24 Monate

Barwa biały

ISSA-Code 53.402.16

IMPA-Code 450836

Obróbka
Vor Arbeitsbeginn in die Hände einmassieren; Fingerkuppen und
Nagelbetten nicht vergessen. 2 Minuten einwirken lassen, dabei
dringt der Handschutzschaum porentief in die Haut ein und
bildet einen fettfreien, wasserfesten und unsichtbaren Schutzfilm.
Dadurch können Schmierölreste, Vermutzungen verschiedenster
Art nicht in die Haut und in die Poren eindringen. Der Schmutz lässt
sich am Ende der Arbeit ohne Schwierigkeiten mit warmem Wasser
abwaschen. Lediglich bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen
werden zusätzliche Reinigungsmittel benötigt.
WEICON Hand Protective Foam jest testowany dermatologicznie.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11850200-51 Hand Protective Foam 200 ml


