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MEGHATÁROZÁS

Növényi eredetű tisztító krém narancskivonattal, mikronizált habkővel és felületaktív anyagokkal. Tisztítja 
kezeit a munka során, vagy útközben is. Használatával bőre mindig puha és illatos lesz. Olyan 
összetevőkből áll, amelyek megfelelnek a felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó 
előírásoknak (mosószerekre vonatkozó 648/2004-es rendelet).

ELŐNYÖK

Egy doboz több, mint 1400 használatra elegendő.
Nem tartalmaz kőolaj alapú oldószert.
Kellemes narancs illat.
Gazdaságos: egy kis adag krém elegendő a szennyeződések eltávolításához.
Nem hagy zsíros utóérzetet, de nem is szárítja a kezet.
Semleges pH-érték.
Parabénmentes.
Oldószermentes.
Gyengéden tisztítja a kezet.
Nem tartalmaz mesterséges illatanyagokat.
Eltünteti kezéről az erős szagokat, mint például a benzin.
Glicerint és talkumot tartalmaz.
Kifejezetten kemény vízhez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Eltávolítja az olajat.
Eltávolítja az állati, ásványi és szintetikus eredetű zsírokat/olajokat.
Eltávolítja a kormot és a szenet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés/állag ......................................................krémes
Szín ...........................................................................narancs
Szag ..........................................................................kellemes citrusos
pH-érték ................................................................... semleges
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak nem áll

módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki

adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel

szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az adagoló első használatnál még kissé nehezen csavarható le, de ez normális jelenség, ez akadályozza 
meg, hogy a doboz kinyíljon a szállítás során. Ebben az esetben az adagoló kinyitásához tartsa fixen 
középen a gyűrűt.

A száraz kezére nyomjon egy kis adag tisztító krémet.
Minden egyes nyomással 3,5 ml szappan adagolható.
Dörzsölje be jól.
Öblítse le vízzel.

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásában, szorosan lezárva tárolandó.

BIZTONSÁG

Vigyázzon, hogy szembe ne kerüljön.

CSOMAGOLÁS

5 l marmonkanna ref. 25802 J1 x 4
Box – 18 marmonkanna ref. 25802 KE x 1
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt a vállalatnak nem

áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges elvégezni a használatot megelőzően. A

műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel

szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról, beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


