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WORKWEAR REFRESHING
Sprej na odstraňování nežádoucích pachů.

CHARAKTERISTIKA:
WORKWEAR REFRESHING je vysoce účinný, příjemně aromatizovaný

sprej na odstraňování nepříjemných pachů. Používá se jako účinný

doplněk pro dlouhodobé zvýšení hygienického standardu zaměstnanců.

Nedráždí pokožku, zanechává příjemnou vůni.

APLIKACE:
WORKWEAR REFRESHING se standardně používá ve všech

provozech a oblastech výroby jako základní prvek pro pravidelné

ošetřování a denní „osvěžování“ vnitřků pracovní obuvi, ochranných 

rukavic, kombinéz, oděvů, ale i ochranných helem.

TIP: Lze použít i pro aplikace do šatních skříní a botníků.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Ošetřovanou část výstroje (obuv, rukavice, kombinéza apod.) nechte

nejdříve vysušit. 

1. Dózu před aplikací protřepejte.

2. Aplikujte dostatečné množství WORKWEAR REFRESHING na

ošetřovanou část výstroje (u obuvi, rukavic a helem přímo dovnitř)

nebo do prostoru šatní skříně/botníku.  

3. Výstroj znovu používejte až po odvětrání spreje. 

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: bez barvy

Zápach: jemně alkoholový + parfém 

Zápalná teplota: 240 °C

Bod vzplanutí: <0 °C

Hustota produktu (při T= 20°C): 0,71 g/cm3  

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 709,5 g/l produktu

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 99,5

SKLADOVÁNÍ: 
10 let 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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WORKWEAR REFRESHING CHWR 150 ml CH80060 3307 4900


