
CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18  //  779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934 

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU

CHHASW // CH80085 //  PŘÍSLUŠENSTVÍ - OSOBNÍ HYGIENA

Hand and Surface Wipes
Ubrousky se speciální texturou pro rychlé 

a účinné čištění – pH NEUTRAL

CHARAKTERISTIKA:
HAND & SURFACE WIPES jsou příjemně 

aromatizované ubrousky se speciální texturou pro 

dosažení vysokého účinku čištění. Používají se k 

odstraňování zbytků olejů, tuků a jiných technických 

nečistot z rukou, pro čištění různých ploch v rámci 

údržby strojů a přístrojů, ale i pro čištění pracovních 

nástrojů, nářadí a pomůcek.

APLIKACE:
Použití je extrémně vhodné na místech, kde není 

k dispozici voda. Kombinace čisticích složek je šetrná 

k lidské pokožce, po čištění zůstává na rukou svěží 

vůně. Produkt je dermatologicky testován.

UPOZORNĚNÍ: po každém použití se přesvědčte, že 

jste víčko nádoby pořádně uzavřeli, aby nedošlo 

k vysušení ubrousků. Použité ubrousky nevhazujte do 

toalet nebo jiných vstupů kanalizace!

SPECIFIKACE:
Typ produktu: vlhčený ubrousek 

Materiál: speciální textura se zvýšenou

absorpci mastných nečistot 

Barva: modrá

Zápach: typický po citrusových plodech

Rozměr ubrousku: 19,5 x 24 cm

Počet ubrousků v balení: 75 ks

pH: neutrální

SKLADOVÁNÍ: 
48 měsíců na suchém a 

chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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