PEV 2 / PEV 3

Pasta concentrata
pentru curatarea
mainilor cu dublu
efect, poate fi folosita
in toate industriile.
Potrivit pentru mai multe sisteme

Proprietati
curata pielea in profunzimea
porilor si ofera o protectie de durata si o
excelenta refacere a pielii.
este o pasta moale si de
aceea se potriveste cu multe dispensere.

cu usurinta inlatura murdaria medie si
mare precum uleiuri, grasimi, gudron, bitum, cerneala,
etc.

contine un grad inalt de abrazivi
sisntetici blanzi care maresc efectul de curatare.
Abrazivii nu infunda sistemele de canalizare.
nu contine silicon.
are pH-ul neutru ca. 6
este testat dermatologic.
este dovetit datorita multor ani de
punere in practica.

Aplicarea

este extrem de versatila si
poate si folosita cu usurinta in toate
domeniile industriale.

Aplica
piele, continua

pe murdaria si grasimea de pe

sa freci adaugand putina apa apoi

clateste bine.
Compozitia
Putin

se bazeaza pe materie prima
regenerabila care este testata dermatologic si
toxicologic.
contine un complex, sistem
surfactant synergetic care inlatura murdaria si in
acelas timp este delicat cu pielea. Continutul inalt
de grasime naturala duce la refacerea efectiva a
pielii. Surfactantii sunt biodegradabili si
indeplinesc cerintele OECD pentru testul de
screening.

ajunge pentru mult timp.
Ca. 3 ml (o doza din dispenser) este suficient

Descrierea produsul
Bej deschis, pasta fluida pentru curatarea
mainilor. Contine particule abrazive
pH-ul: ca. 6,2
3

Densitatea: ca. 0,89 g/cm (20° C)

Reglementari statutare
face parte din KVO German
Cosmetic Ordinance si LMBG Foodstuffs and
Commodities Act. Toata gama de produse este
fabricate in conformitate cu GMP (Good
Manufacturing Practice) si este subiect a verificarii
calitatii microbiene.

Stocare
poate fi stocat in ambalaj original la
temp camerei pentru cel putin 30 luni. Continutul trebuie
utilizat in decurs de 12 luni de la data deschiderii.

Info pentru ingrijirea pielii
Cind se lucreaza cu substante nocive este necesar
de aplicat inaintea inceperii lucrului un agent de
protectie a pielii (ex pevaperm lotiune universala
pentru protectia pielii). Dupa terminarea lucrului un
agent de ingrijire a pielii trebuie aplicat pe piele cu
regularitate pentru a ajuta regenerarea ei (ex:
Pevalind lotiune de ingrijire a pielii bogata in
ingrediente active.)

Marime ambalaj
250 ml Tub
1 l punga
2 l sticla plastic moale
2,2 l cartus
2,5 l sticla
3 l doza
10 l galeata
30 l galeata

Dispensere
- dispenser inox pt stilca
moale de 2 L
- dispenser inox
pt sticla moale 2L, blocabil
- dispenser plastic
pentru cartus de 2,2L
Dispenser metallic pt 2.5L sticla cu geam,
blocabil.
- Dispenser pt doza 3 l, cu prindere
sau fara prindere de perete.
- set din 3 dispensere (pt o sticla 1L
protectie a pielii, 1L ingrijirea pielii si una de
3 L pt curatarea mainilor, cu prindere de
perete
- dispenser pentru galeata de 10L cu
capac din inox.

Info suplimentara
Fisele cu informatie despre produs, informatia
despre ingrediente se bazeaza pe INCI,
specificatii si rapoarte dermatologice sunt
disponibile la cerere. Certificatul:
a
primit nota “foarte bun” pentru examinare
dermatologica si alergologica supervizate de un
doctor specialist.

