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čistící pěna na ruce bez čistící pěna na ruce bez čistící pěna na ruce bez čistící pěna na ruce bez nutnosti oplachovánínutnosti oplachovánínutnosti oplachovánínutnosti oplachování    

    
� bez obsahu ropných derivátů, organických rozpouštědel a parabenůbez obsahu ropných derivátů, organických rozpouštědel a parabenůbez obsahu ropných derivátů, organických rozpouštědel a parabenůbez obsahu ropných derivátů, organických rozpouštědel a parabenů    
� ruce nezůstávají mastné ani vysušenéruce nezůstávají mastné ani vysušenéruce nezůstávají mastné ani vysušenéruce nezůstávají mastné ani vysušené    
� ekonomické použití ekonomické použití ekonomické použití ekonomické použití ––––    mycí mycí mycí mycí dávkadávkadávkadávka    velikostvelikostvelikostvelikostiiii    ořechuořechuořechuořechu    
� tj. tj. tj. tj. až 90 dávek ve sprejiaž 90 dávek ve sprejiaž 90 dávek ve sprejiaž 90 dávek ve spreji    
� příjemná vůně příjemná vůně příjemná vůně příjemná vůně ––––    vonné přísady jsou výhradně přírodního původuvonné přísady jsou výhradně přírodního původuvonné přísady jsou výhradně přírodního původuvonné přísady jsou výhradně přírodního původu    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ORAMOUSSORAMOUSSORAMOUSSORAMOUSS    je vydatná mycí pěna pro umytí rukou bez nutnosti opláchnutí vodou.  
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ORAMOUSSORAMOUSSORAMOUSSORAMOUSS odstraňuje olej, mastnotu, saze, uhlí, inkoust, minerální, syntetické i živočišné tuky. 
Je určen pro mytí rukou na staveništích nebo na pracovních výjezdech bez přítomnosti zdroje 
vody. Tuto výhodu ocení servisní mechanici, instalatéři, nábytkáři, autoopraváři, květináři, řidiči 
kamionů, autobusů, taxi, atp. Ideálním použitím je pro servisní techniky elektrozařízení, protože po po po po 
použití použití použití použití ORAMOUSSORAMOUSSORAMOUSSORAMOUSS    jsou ruce suchéjsou ruce suchéjsou ruce suchéjsou ruce suché. Využití najde pro očistu pokožky při volnočasových 
aktivitách (pěší i cyklo turistika, atp.), při zahradničení, v administrativě při výměnách tiskových 
tonerů. 

    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ORAMOUSSORAMOUSSORAMOUSSORAMOUSS    pěnu naneste na ruce v množství velikosti ořechu. Nečistoty odstraníte mnutím 
rukou. Ruce není třeba oplachovat ani utírat. 
    
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    bezbezbezbezpečnostním pečnostním pečnostním pečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATATECHNICKÁ DATATECHNICKÁ DATATECHNICKÁ DATA::::  Vzhled: krémová pěna 
                    Barva:   bílá 
     Vůně:   lehce levandulová 
     Hodnota pH:  9,5 
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  210/150ml sprej CO2  (obj. č. 239001) 
    
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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