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Υγρό καθαριστικό χεριών
Περιγραφή
Ιδιαίτερα απαλό, ουδέτερο για την επιδερμίδα, παστώδες καθαριστικό χεριών με ουσίες που προστατεύουν
την επιδερμίδα. Καθαρίζει ακόμη και έντονους ρύπους
όπως λάδια, γράσα, πίσσα, χρώματα κτλ. Αποτελείται
από ένα μεγάλο ποσοστό βιώσιμων πρώτων υλών και
περιέχει αποκλειστικά και μόνο ουσίες που προστατεύουν την επιδερμίδα καθώς και φυσικά υλικά τριβής
από λεπτοαλεσμένο καλαμποκάλευρο, το οποίο δεν
βουλώνει τις αποχετεύσεις και τις σωληνώσεις. Χωρίς
διαλύτες, με ουδέτερο pH για το δέρμα και χωρίς σιλικόνη. Εξασφαλίζει έτσι τη διατήρηση του προστατευτικού μανδύα της επιδερμίδας. Δερματολογικά ελεγμένο.

τεχνικά χαρακτηριστικά
τιμή pH

6,0 - 6,9 (20°C)

πυκνότητα στους 20°C

0,82 - 0,95 g/cm³

ιξώδες

~15 -30 Pas

Χρώμα / όψη

beige

συμπεριφορά αφρισμού
στους 24°C

gut / good

οσμή

Orange

σχήμα

Paste

σημείο ανάφλεξης

>100 °C

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

24 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Για τον καθαρισμό λερωμένων χεριών.

Εφαρμογή
Δυνατότητα χρήσης μέσω συστήματος δοσομετρητών
(αρ. είδ. 3335) και επίτοιχης βάσης (αρ. είδ. 3332) της
LIQUI MOLY.
Ανάλογα με το σύστημα (ποσότητα δοσομετρητή), επαρκεί η δοσολογημένη ποσότητα των περ. 3 g ή 1 ml.
Τρίψτε σχολαστικά το καθαριστικό χεριών στα στεγνά
χέρια, μέχρι να αποκολληθούν οι ρύποι. Στη συνέχεια
προσθέστε λίγο νερό και πλύντε καλά. Στη συνέχεια ξεπλύντε καλά τα χέρια και στεγνώστε τα.

υπόδειξη
Φιλικότητα στην επιδερμίδα
Δερματολογικά εκτενώς ελεγμένο και με ουδέτερο pH.
Αποκλειστικά από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Το
σύνθετο, συνεργιστικής δράσης σύστημα τασιενεργών
καθαρίζει με τρόπο προστατευτικό για την επιδερμίδα,
ενώ οι κορυφαίας ποιότητας λιπαρές ουσίες φυσικής
προέλευσης φροντίζουν για εξαιρετική επαναλίπανση
της επιδερμίδας.
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Νομικές διατάξεις
Υπόκειται στον νόμο τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης, στον κανονισμό περί καλλυντικών καθώς και
στις οδηγίες περί καλλυντικών της ΕΚ και συνεπώς όχι
στον νόμο περί χημικών ουσιών και στον κανονισμό
επικίνδυνων ουσιών. Δεν απαιτείται συνεπώς δελτίο δεδομένων ασφαλείας ΕΚ.
Οικολογικά δεδομένα
Δεν υπόκειται στη νομοθεσία για τη φιλικότητα των
απορρυπαντικών και καθαριστικών στο περιβάλλον
(WRMG). Παρόλα αυτά ικανοποιεί την απαιτούμενη σε
αυτή τη νομοθεσία βιοαποδομησιμότητα των πρώτων
υλών πλύσης.
Αποθήκευση
Μπορεί να αποθηκευτεί σύμφωνα με τον κανονισμό περί καλλυντικών τουλάχιστον 24 μήνες στην κλειστή εργοστασιακή συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου.
Άλλες υποδείξεις προστασίας της επιδερμίδας
Ένας στους τρεις είναι σήμερα αλλεργικός. Οι παθήσεις της επιδερμίδας είναι στην κορυφή των επαγγελματικών νοσημάτων και μπορεί να οδηγήσουν σε
επαγγελματική ανικανότητα. Λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης με επιβλαβείς ουσίες στον χώρο εργασίας
είναι απαραίτητα ειδικά μέτρα προφύλαξης. Ιδίως την
κρύα εποχή του έτους είναι πολύ σημαντική η περιεκτικότητα της επιδερμίδας σε λιπαρές ουσίες και υγρασία
λόγω της χαμηλή ατμοσφαιρικής υγρασίας. Πέραν αυτού, ο άνθρωπος παράγει τον χειμώνα λιγότερο λίπος
επιδερμίδας. Έτσι λόγω των καιρικών συνθηκών τα
χέρια ξεραίνονται και σκάνε πιο εύκολα, γεγονός που
παρουσιάζεται με τη μορφή λευκών επιστρώσεων στην
επιδερμίδα. Σε αυτή την περίοδο, η επιδερμίδα
χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, για να μην είναι απροστάτευτη.
Για τη σωστή φροντίδα συμβουλευτείτε τον οδηγό προστασίας επιδερμίδας (αρ. είδ. 6243).

Διαθέσιμες συσκευασίες
3 l κουβάς πλαστικός

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-0
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

3365
D-GB-F-I-E-NL-P

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de
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Υγρό καθαριστικό χεριών
Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.
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