
      Handreiniger (Mycia pasta)  
 

          Kombinová mycia pasta na ruky  
 

 

75-9302 

Oblasť použitia: 
Na umývanie silne znečistených rúk po práci pri opravách automobilov a údržbe strojov             
v dielňach priemyselných podnikov. Použiteľná na umývanie rúk v teréne bez použitia vody.  
 
Spôsob použitia : 
Aplikujte malé množstvo mycej pasty z dávkovacieho systému na zašpinené suché ruky, 
starostlivo votrite do pokožky a potom, čo sa nečistoty uvoľnia z pokožky,  následne dôkladne 
opláchnite vodou.  
Odporúčame používať v kombinácii s ostatnými produktmi Metaflux na osobnú hygienu.   
 
Vlastnosti výrobku : 
Vysoko účinná pasta s plastovými abrazívnymi časticami  a regeneračným krémom je ideálnym 
prípravkom na umývanie silne znečistených rúk a ich následnú regeneráciu. Obsahuje 
komplexný, synergicky pôsobiaci tenzidový systém, ktorý zaisťuje odstránenie nečistôt bez 
narušenia štruktúry pokožky.  Regeneračná zložka zabraňuje vysychaniu pokožky a zaisťuje jej 
prirodzenú vlhkosť a elasticitu. Abrazívne častice uľahčujú umývanie pokožky, znižujú náklady 
a nezanášajú odpadové potrubie.   
 
• Rozpúšťa mastnoty a špinu  
• Odstraňuje aj asfalt, mazut, oleje, rôzne farby a atrament  
• Nezanáša kožné póry  
• Vytvára nemastný regeneračný film  
• Príjemná citrusová vôna  
• Dermatologicky testovaný výrobok  
 • Pre použitie v nástennom dávkovači Metaflux 75-9200  
 

 
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 


