
      Handreiniger (Mycia pasta)  
 

          Dermatologicky testovaná ochrana rúk  a pokožky  
 

 

75-9302 

Oblasť použitia: 
Účinná a spoľahlivá ochrana rúk a pokožky pre pôsobením agresívnych chemických látok            
a znečistením.   
 
Spôsob použitia : 
Chemické rukavice nanášajte z dávkovacieho systému priamo na vopred umyté a osušené 
ruky. Dávku veľkosti oriešku starostlivo rozotrite do rúk a nechajte 1 – 2 minúty voľne 
vstrebávať do pokožky. Ruky sú následne chránené približne po dobu 4 hodín.  Následne si 
umyte ruky mydlom a vodou.  
Odporúčame požívať v kombinácii s ostatnými produktami Metaflux na osobnú hygienu.  
 
Vlastnosti výrobku : 
Účinná a spoľahlivá ochrana rúk, tváre a ostatných častí tela proti pôsobeniu látok, ako sú 
napr. mazivá, vodné roztoky, nariadené kyseliny a hydroxidy, oleje, asfalt, decht, tuky, laky, 
farby, hrdza, pigmenty, atrament, cement, vápno, lepidlá, PU-pena, tesniace materiály              
a prach. Obsahujú látky s čistiacim účinkom a tiež prírodný &-Bisabolol, ktorý je obsiahnutý        
v harmančeku a eliminuje tvorbu zápalových procesov.  
 
• Chráni pred silných znečistením  
• Vytvára na dotyk suchý nemastný film  
• Zabraňuje podráždeniu pokožky a tvorbe zápalov  
• Uľahčuje umývanie pokožky po použití farieb a lakov  
• Odolná vode a mydlu  
• Prirodzene vstrebateľná do pokožky   
 • Doba ochrany pokožky:  4 hodiny  
• Dermatologicky testovaný výrobok  
• Pre použitie v nástennom dávkovači Metaflux 75-9200  
 
Príklady použitia:  
• Ako ochrana rúk pri práci s roztokomi hydroxidov a kyselín, s mazivami, farbami,  
   atramentom a pod.  
• chráni a regeneruje narušenú pokožku  
• Nahrádza klasické latexové  a gumové rukavice  
• Výrazne uľahčuje umývanie pokožky po práci s farbami a atramentom (lakovne, tlačiarne) 
 
 
 

 
Bezpečnostné pokyny : 
Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte bezpečnostných  údajov  
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.  

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


