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Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulama ve depolama/işleme koşulu nedeniyle belirli bir uygula-
ma sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağlar ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ederse; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak 
anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti 
ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Yağlı, gresli ve kuvvetli yapışkan 
kirlere karşı önlem olarak 
yıkanabilir el koruma maddesi.

Cilt ile etkin çalışma malzemesi 
arasında etkili koruyucu film 
tabakası
•  Ele zarar verecek, örn. yağlı, gresli, tozlu 

ve kuvvetli yapışkan kirler vb. iş 
malzemeleriyle doğrudan teması azaltır.

•  Cilt fonksiyonları (örn. nefes alma, nem alış 
verişi, dokunma duyusu gibi) bundan 
olumsuz etkilenmez.

Ovma esnasında kuru ve elastik ve 
sağlam tutuşlu bir koruyucu film 
tabakası oluşturur
•  El aletleri sağlam tutulur.

•  Uygulama sonrası kuruduktan sonra işlem 
yapılan yüzeyler üzerinde parmak izi 
bırakmaz.

•  Temizlikten sonra ciltte iyi bir his uyandırır.

Cilt temizliğini kolaylaştırır
•  Bu sayede bir çok cilt hastalığının 

kaynağını oluşturan usulüne uygun 
olmayan cilt temizlik maddelerinin 
kullanımına engel olur.

Sorunsuz uygulama
•  Kolay kremleme.

•  Kısa kuruma süresi.

•  Uzun süre kalıcı etki.

Ekonomik
•  Kullanımı son derece ekonomiktir.

•  Çok daha az miktarda temizlik 
malzemesine gereksinim duyulur, çoğu 
durumda su bile yeterlidir ve yıkanma 
süreleri önemli ölçüde kısalır.

Koruyucu madde içermez.

Silikon içermez.

Doğada biyolojik olarak 
çözünebilir.

Dermatolojik bakımdan test 
edilmiştir.

Kullanım alanları:
Yağ, gres, grafit, kurum, katran, bitümlü ürünler, 
boya, vernik, yapışkan madde, yapay reçine, 
polyester, silikon macunu, PU yapıştırıcı, toz, cam 
elyaf vs. ile yapılan çalışmalarda elleri korur.

Uyarı:
Su veya karışımında su bulunan sistemlerde 
korumaz, örn. soğutma yağlama maddesi.

Kullanım şekli ve dozlama: 
Çalışmaya başlamadan önce, aynı şekilde eller 
yıkandıktan veya su ile temas etmesinden sonra, 
fındık büyüklüğünde bir parça krem ile eller 
ovulmalıdır, parmaklara ve tırnak yuvalarına 
özellikle dikkat edilmelidir. Sadece oluşan 
koruyucu film tabakasının yakl. 1 dakika içinde 
kuruyacağı kadar ürün sürülmelidir. Ürün daima 
iyice kapatılmış olarak serin bir yerde muhafaza 
edilmelidir.

Önemli:
Ürün ayrıca tahriş edici ve benzeri maddelerle 
çalışırken takılması zorunlu olan eldiven gibi 
koruyucu önlemlerin yerine geçmez (burada 
kimyasallara karşı koruyucu eldiven, örn. 0899 
435 ... önerilir).

İçerdiği maddeler (INCI):
Aqua, gliserin, sodyum silkat, sodyum talovat, 
cetearet 5, sodyum palmcernelat, parafin, 
parfüm.

Art. No. 0890 600 100
Amb./Ad. 1/6

İçerik 1000 ml

Performans ●●●○○

Koku/Oda kokusu Karakteristik

Renk Beyaz

pH 10.2

Ek ürünler Art.-Nr.
El Temizleyici Natürel 4 l 0893 900 000


