
 
 
 
 

 
 

    
tekuté rukavice ve sprejitekuté rukavice ve sprejitekuté rukavice ve sprejitekuté rukavice ve spreji    

    
� jednoduchá a rychlá ochrana pokožkyjednoduchá a rychlá ochrana pokožkyjednoduchá a rychlá ochrana pokožkyjednoduchá a rychlá ochrana pokožky    ve formě ve formě ve formě ve formě rychleschnoucí rychleschnoucí rychleschnoucí rychleschnoucí pěnypěnypěnypěny    
� zabraňuje zabraňuje zabraňuje zabraňuje     pronikání pronikání pronikání pronikání     škodlivýchškodlivýchškodlivýchškodlivých        láteklátekláteklátek    
� vytváří neprůchozí bariéru vůči olejům, tukům, rozpouštědlům, barvám, dehtu, vytváří neprůchozí bariéru vůči olejům, tukům, rozpouštědlům, barvám, dehtu, vytváří neprůchozí bariéru vůči olejům, tukům, rozpouštědlům, barvám, dehtu, vytváří neprůchozí bariéru vůči olejům, tukům, rozpouštědlům, barvám, dehtu, 

prachu a vlhkostiprachu a vlhkostiprachu a vlhkostiprachu a vlhkosti    
� ochrana před náhodnochrana před náhodnochrana před náhodnochrana před náhodným stykem sým stykem sým stykem sým stykem s    kyselinami, epoxidovými kyselinami, epoxidovými kyselinami, epoxidovými kyselinami, epoxidovými pryskyřicemipryskyřicemipryskyřicemipryskyřicemi    a dalšími a dalšími a dalšími a dalšími 

chemikáliemichemikáliemichemikáliemichemikáliemi    
� pokožka dýchápokožka dýchápokožka dýchápokožka dýchá    
� použití na ruce i obličejpoužití na ruce i obličejpoužití na ruce i obličejpoužití na ruce i obličej    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
GLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJ    vytváří dokonalou ochranu před nečistotami a látkami, které negativně ovlivňují 
pokožku při práci. Aplikace je formou rychleschnoucí pěny, která vytváří nemastný ochranný filmnemastný ochranný filmnemastný ochranný filmnemastný ochranný film. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
GLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJ    vytváří ochranný film, který zabraňuje pronikání nečistot a případných škodlivých 
látek do kožních pórů. Napomáhá ke snadnějšímu umytí pokožky v domácnosti i na pracovišti. 
Použitím GLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJe předcházíte poškození a chronickému vysoušení pokožky, které může 
často vést až k ekzematickým stavům. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
GLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJ naneste před zahájením prací a před použitímnaneste před zahájením prací a před použitímnaneste před zahájením prací a před použitímnaneste před zahájením prací a před použitím    protřepejteprotřepejteprotřepejteprotřepejte. Důkladně vetřete i do 
nehtových lůžek a prostorů mezi prsty.    
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu alistu alistu alistu a    na etiketě. na etiketě. na etiketě. na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled:  bílá pěna/aerosol 
                    Skupenství:            kapalné při 20°C 
     Zápach:   charakteristický 
     Rozpustnost:  ve vodě nerozpustné nebo málo mísitelné            
                    Hustota při 20°C: 0,825 g/cm3                
    

            BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  400ml sprej (obj. č. 104001)    
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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tekuté rukavice ve sprejitekuté rukavice ve sprejitekuté rukavice ve sprejitekuté rukavice ve spreji    

    
� jednoduchá a rychlá ochrana pokožkyjednoduchá a rychlá ochrana pokožkyjednoduchá a rychlá ochrana pokožkyjednoduchá a rychlá ochrana pokožky    ve formě ve formě ve formě ve formě rychleschnoucí rychleschnoucí rychleschnoucí rychleschnoucí pěnypěnypěnypěny    
� zabraňuje zabraňuje zabraňuje zabraňuje     pronikání pronikání pronikání pronikání     škodlivýchškodlivýchškodlivýchškodlivých        láteklátekláteklátek    
� vytváří neprůchozí bariéru vůči olejům, tukům, rozpouštědlům, barvám, dehtu, vytváří neprůchozí bariéru vůči olejům, tukům, rozpouštědlům, barvám, dehtu, vytváří neprůchozí bariéru vůči olejům, tukům, rozpouštědlům, barvám, dehtu, vytváří neprůchozí bariéru vůči olejům, tukům, rozpouštědlům, barvám, dehtu, 

prachu a vlhkostiprachu a vlhkostiprachu a vlhkostiprachu a vlhkosti    
� ochrana před náhodným stykem sochrana před náhodným stykem sochrana před náhodným stykem sochrana před náhodným stykem s    kyselinami, epoxidovými pryskyřicemi a dalšími kyselinami, epoxidovými pryskyřicemi a dalšími kyselinami, epoxidovými pryskyřicemi a dalšími kyselinami, epoxidovými pryskyřicemi a dalšími 

chemikáliemichemikáliemichemikáliemichemikáliemi    
� pokožka pokožka pokožka pokožka     dýchádýchádýchádýchá        a  není  mastná a  není  mastná a  není  mastná a  není  mastná     
� použitípoužitípoužitípoužití        na na na na     ruce ruce ruce ruce     i i i i     obličejobličejobličejobličej    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
GLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJ    vytváří dokonalou ochranu před nečistotami a látkami, které negativně ovlivňují 
pokožku při práci. Aplikace je formou rychleschnoucí pěny, která vytváří nemastný ochranný finemastný ochranný finemastný ochranný finemastný ochranný filmlmlmlm.     
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
GLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJ    vytváří ochranný film, který zabraňuje pronikání nečistot a případných škodlivých 
látek do kožních pórů. Napomáhá ke snadnějšímu umytí pokožky v domácnosti i na pracovišti. 
Použitím GLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJe předcházíte poškození a chronickému vysoušení pokožky, které může 
často vést až k ekzematickým stavům. 
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
GLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJGLOVESPREJ nanestenanestenanestenaneste    před zahájením pracípřed zahájením pracípřed zahájením pracípřed zahájením prací    a pa pa pa před použitímřed použitímřed použitímřed použitím    protřepejteprotřepejteprotřepejteprotřepejte. Důkladně vetřete i do 
nehtových lůžek a prostorů mezi prsty.    
    
Všechny údaje o první pomoci a ochraněVšechny údaje o první pomoci a ochraněVšechny údaje o první pomoci a ochraněVšechny údaje o první pomoci a ochraně    zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vzdraví při práci jsou podrobně uvedeny vzdraví při práci jsou podrobně uvedeny vzdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu alistu alistu alistu a    na etiketě. na etiketě. na etiketě. na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled:  bílá pěna/aerosol 
                    Skupenství:            kapalné při 20°C 
     Zápach:   charakteristický 
     Rozpustnost:  ve vodě nerozpustné nebo málo mísitelné            
                    Hustota při 20°C: 0,825 g/cm3   
 

            BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  400ml sprej (obj. č. 104001)    
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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