
 
 

             
 
 
 

    
gel pro důkladné mytí rukougel pro důkladné mytí rukougel pro důkladné mytí rukougel pro důkladné mytí rukou    

    
� důkladně odstraňuje mastnotu, barvy, důkladně odstraňuje mastnotu, barvy, důkladně odstraňuje mastnotu, barvy, důkladně odstraňuje mastnotu, barvy, pryskyřice, pryskyřice, pryskyřice, pryskyřice, asfalt, inkoust a ostatní hrubé asfalt, inkoust a ostatní hrubé asfalt, inkoust a ostatní hrubé asfalt, inkoust a ostatní hrubé 

nečistoty nečistoty nečistoty nečistoty z z z z rukou rukou rukou rukou     
� svěží citrusová vůněsvěží citrusová vůněsvěží citrusová vůněsvěží citrusová vůně    
� obsahuje lanolín aobsahuje lanolín aobsahuje lanolín aobsahuje lanolín a    vitamín E pro celkovou hydrataci a zjemnění povitamín E pro celkovou hydrataci a zjemnění povitamín E pro celkovou hydrataci a zjemnění povitamín E pro celkovou hydrataci a zjemnění pokožkykožkykožkykožky    
� jemné mikronijemné mikronijemné mikronijemné mikronizované částice pro hloubkové čištěnízované částice pro hloubkové čištěnízované částice pro hloubkové čištěnízované částice pro hloubkové čištění    
� neutrální pHneutrální pHneutrální pHneutrální pH    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
LEMON CREMELEMON CREMELEMON CREMELEMON CREME    je mycí gel se svěží citrusovou vůní pro důkladné mytí rukou i od hrubých 
nečistot z pórů pokožky. Je vyroben z výtažků citrusů a tenzioaktivních látek rostlinného původu. 
Obsahuje lanolín a vitamín E pro celkovou hydrataci a zjemnění popraskaných rukou. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
LEMONLEMONLEMONLEMON    CREMECREMECREMECREME  - mytí rukou v dílně i na cestách. Zanechává pokožku jemnou a příjemně vonící. 
Vyrobeno z přísad, které splňují biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek.  

    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
LEMONLEMONLEMONLEMON    CREMECREMECREMECREME    v malém množství (odpovídající velikosti lískového ořechu) naneste na suchou 
pokožku rukou. Vetřete a důkladně promněte na povrchu znečištěné pokožky. Poté provlhčete 
vodou, opět důkladně protřete. Na konec opláchněte vodou a utřete do sucha.    
Ekonomické použití: dávka velikosti lískového ořechu stačí pro důkladné umytí rukou.      
    
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled: gel 
                    Barva:   žlutá 
     Vůně:   svěží citrusová 
     Hodnota pH:  neutrální 
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  600ml dóza, 5l kanystr (obj. č. 143001, 143010) 
    
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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