
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Čistič rukou, který čistí hluboko do pórů, 
ale zároveň je šetrný k pokožce.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

General Hand Cleaner (3L) GHC-B 3 L - dóza 86598

3-litrový dávkovač 3LD 1 ks 86202

Nástěnný dávkovač na 3 litry 3LDWB 1 ks 86203

Třístupňový dávkovač 3PD 1 ks 86205

General Hand Cleaner (2L) GHC-B2 1 ks 86683

Nástěnný dávkovač na 2 litry WD2 1 ks 86494

General Hand Cleaner odstraňuje znečištění od olejů, mastnoty, dehtu, asfaltu, barev. značkovačů, maziv apod.

Pozn.: Tento produkt má složení nové generace, které zvyšuje efektivitu čištění, nicméně může působit jako suchý 
v porovnání s klasickými čističi na gelové bázi. 
TIP: Použijte univerzální dávkovač – kompatibilní s produkty General Hand Cleaner

➢ Vysoce koncentrovaný – na důkladné vyčištění stačí pouze 3 ml.

➢ Obsahuje přírodní abraziva (prášek ze skořápek vlašských ořechů) – odstraňuje nepoddajnou špínu.

➢ Obsahuje přísady šetrné k pokožce a pH neutrání, vysoce kvalitní mastné kyseliny.

➢ Efektivně čistí pokožku ale zároveň zanechává ruce jemné a vytváří na nich jemný ochranný film.

➢ Bez obsahu silikonu – bezpečný pro použití v lakovnách.

➢ Dermatologicky testováno – žádné alergické, toxické nebo dráždivé reakce.

1. Aplikujte pomocí dávkovače, abyste zamezili  znečištění.
2. Promněte v rukách a odstraňte tak špínu.
3. Důkladně opláchněte vodou.
4. Ruce důkladně osušte a v případě potřeby natřete krémem na ruce.

GENERAL HAND CLEANER

INSTRUKCE
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Číslo výrobku: 86598,86683

Název: General Hand Cleaner

Životnost: 24 měsíců
Balení: 2; 3 litry - dóza
SDS: ano

Celní kód:; 3401 3000

pH: neutrální (4,7-5,5)

VOC: 0 g/l

Barva:                                         krémová
Konzistence:                              tekutá
Specifická hmotnost (20°C):    0,90-1,0 g/ml        

Rozpustnost ve vodě:               emulze

TECHNICKÉ PARAMETRY

Aktualizováno k 17/09/2018 … The choice of professionalsAktualizováno k 24/09/2018 … The choice of professionals

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

GENERAL HAND CLEANER


