
Chemické penové rukavice 
Dermatologicky testovaná ochrana rúk a pokožky 

Ochranný hliníkový sprej na profesionálne použitie
        

Vysoce výkonný řezný olej s obsahem syntetických aditiv
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Oblasť použitia:
Vysoko účinný, dermatologicky testovaný, ochranný prostriedok na pokožku a 
ruky. Vhodný ako prevencia proti silnému znečisteniu rúk pri práci a opravách 
automobilov, montážach a údržbe strojov v dielňach priemyselných podnikov, 
kde pokožka rúk prichádza do styku s agresívnymi látkami, kyselinami, luhmi,
olejmi, dechtami, rozpúšťadlami, tmelmi, farbami a atramentom .

Spôsob použitia:
Chemické rukavice nanášajte priamo na vopred umyté a osušené ruky. Dávku 
o veľkosti oriešku starostlivo rozotrite po rukách a nechajte 1 – 2 minúty zasy-
chať. Následne je pokožka rúk chránená po dobu niekoľkých hodín. Potom sa 
ochranný film vstrebáva prirodzeným dýcháním pokožky.  V prípade potreby 
ďalšieho ošetrenia môžete penu nanášať opakovane.

Vlastnosti výrobku: 
Účinná a spoľahlivá ochrana rúk, tváre a ostatných častí tela proti kyselinám, 
luhom, olejom, dechtom, rozpúšťadlám, živiciam, farbám, atramentom a pra-
chu. 

• Chráni pred silným znečistením 
• Trvanie ochrany pokožky:  4 hodiny  
• Zabraňuje podráždeniu pokožky
• Odolný vode a mydlu  
• Prirodzene vstrebateľný do pokožky 
• Zaisťuje voľné dýchanie pokožky 
• Vytvára na dotyk suchý nemastný film  
• Dermatologicky testovaný produkt 

Príklady použitia: 
• ako ochrana rúk pri práci s roztokmi hydroxidov a kyselín, s mazivami, far-

bami a atramentmi 
• chráni a regeneruje narušenú pokožku 
• nahradzuje klasické latexové a gumové rukavice 
• výrazne uľahčuje umývanie pokožky po práci s farbami a atramentmi 

(lakovne, tlačiarne)   

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

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.  


