
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Profesionální čisticí pěna na ruce bez obsahu 
rozpouštědel a vody.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Dry Hand Cleaner DHC 150 ML Aerosol 86689

✓ Ideální pro čištění rukou na stavbách nebo při venkovních pracích: instalatéři, garážníci, tesaři, hasiči, 
zahradníci...

✓ Řidiči autobusů, autokarů a taxi
✓ Vhodné pro čištění olejů, tuků, kalů
✓ Čištění živočišného, minerálního a syntetického tuku
✓ Čištění sazí a uhlí
✓ Čištění inkoustů

➢ Použití bez vody – Na pracovišti si udržujete čisté ruce

➢Bez rozpouštědel a parabenů – čistí jemně a bez podráždění

➢Až 90 dávek na jeden nástřik – méně odpadu než ubrousky

➢Čistí silné nečistoty – nezanechává ruce mastné ani suché

1. Na špinavé ruce naneste malé množství čisticího krému
2. Dobře rozetřete v rukou
3. Výrobek se snadno odstraňuje a odstraňuje nečistoty z rukou
4. Není třeba oplachovat ani utírat.

DRY HAND CLEANER

INSTRUKCE
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Číslo výrobku: 86689

Název: DRY HAND CLEANER

Životnost: 24 měsíců
Balení: 150 ml netto dóza aerosol
SDS: ano

Celní kód:; 34021900

VOC: 150 g/l

Barva:                                         krémová bílá
Konzistence:                              tekutá

TECHNICKÉ PARAMETRY
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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

DRY HAND CLEANER


