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Liquid Glove
tekuté rukavice bez silikonu

CHARAKTERISTIKA:
AKEMI® Liquid Glove je ve vodě rozpustný ochranný krém na 

bázi aniontových a neiontových povrchově aktivních látek, 

koloidní kyseliny křemičité, kondenzovaných fosfátů, vonných 

látek a konzervačních látek. Funkce a výhody produktu jsou 

následující:

- rychlá aplikace

- dlouhodobý ochranný účinek

- biologicky odbouratelný

- neobsahuje silikon

- předchází alergickým reakcím

APLIKACE:
AKEMI® Liquid Glove je tekutá ochranná emulze na kůži, 

chránící před různými nevodnými látkami jako jsou zředěné 

kyseliny, oleje, tuky, dehet, bitumen, laky, barvy a inkousty, rzi, 

barviva, cement, vápno, polyuretanové pěny a tmely. Předchází 

alergickým reakcím.

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Důkladně si umyjte ruce.

2. Aplikujte Liquid Glove na ruce.

3. Přibližně po 1 minutě krém zaschne a ruce budou ochráněné.

4. Po použití důkladně opláchněte ruce vodou.

SPECIFIKACE:
Vzhled: jako pasta

Změna fyzikálního stavu: rozpustný > 60 °C

Hodnota pH: 7 – 8 pH

Rozpustnost ve vodě: neomezená

SKLADOVÁNÍ: 
36 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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LIQUID GLOVE

250 g, 800 g

CHLG250

CHLG800

250 g dóza

800 g dóza

90610

90611
3304 9900


