
SKIN BARRIER LOTION 

VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Krém na ruce, který chrání jak před 
vodními tak nevodními látkami. 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Skin Barrier Lotion SBL 1 l - láhev 86200 

Univerzální dávkovač 3WD 1 ks 86205 

Vysoce kvalitní ochranný krém na ruce, který chráni 
před množstvím vodních i nevodních látek: 
 

- Chladící maziva, ředěné kyseliny a louhy 

- Oleje, tuky, dehet, asfalt, laky, barvy a inkousty 

- Rez, barviva, cement a vápno 

- Velké množství lepidel, polyuretanová pěna a tmely 

  Obsahuje emulsifikátory špíny – umožňuje jednodušší čištění pokožky. 

  Obsahuje zvlhčovače – chrání pokožku před odstraněním oleje. 

  Obsahuje kombinaci látek na bázi polymeru – poskytuje silnou a účinnou ochranu proti škodlivým látkám. 

  pH neutrální a bez obsahu silikonu – bezpečný pro použití v lakovnách. 

  Dermatologicky testováno – žádné alergické, toxické ani jinak škodlivé reakce. 

Návod na použití: 
 

Aplikujte před použitím znečišťujících nebo škodlivých  
látek. 

TIP: Použijte univerzální dávkovač – kompatibilní s 
produkty General Purpose Hand Cleaner, Barrier Lotion 

a Care Lotion. 



N-tek, s.r.o. 
Svat. Čecha 786/46 
693 01 Hustopeče CZ 

Tel./fax: +420 519 411 872 
E-mail: info@ntek.cz 
Internet: www.ntek.cz  

Číslo výrobku:          86200 

Název:                       Skin Barrier Lotion 

Životnost:  12 měsíců 

Rizikové info:           žádné 

Balení:  1 litr - láhev 

MSDS:  ano 

Celní kód:;  3304 9900 

pH:  neutrální  

VOC:  0 g/l 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

SKIN BARRIER LOTION 

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. 

První pomoc:   
Obecná upozornění: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. 
Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem . 

Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc. Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou. 

Tento produkt nepodléhá označení nařízení EU norem ani vyhlášce nebezpečných látek. 
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 

Obsahuje:  

Aqua, Glycereyl Stearate, Sorbitol, Myristyl Lactate, Triacontanyl PVP, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, 

Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride, Bisabolol, Citric Acid, Parfum, Sodium 

Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphonate, Propylene Glycol, Phenylpropanol, Methylisothiazolinone.  


