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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 8260 
 
Nazwa: Colad Czyściwo do rąk, Wkład  
           uzupełniający 2 l      
                    
 
 
  

 

 
Specyfikacja 
 
- Opakowanie:                        wkład uzupełniający o pojemności 2 litrów. (Do dozownika Colad 2 litry, nr 

art.: 8265.) 
- Jednostka opakowania:  pudełko z 6 wkładami. 
- Dawki:    ± 1000 (±2 ml) 
- Przechowywanie:                  Przechowywać zestaw szczelnie zamknięty. Przechowywać w niskich 

temperaturach dodatnich. 
- Składniki:                            Aqua, Zea Mays Cob Meal, Ethylhexyl Benzoate, Dimethyl 2-

methylglutarate, Glycereth-2 Cocoate, PEG-4 Rapeseedamide, Alcohols - 
C10-16 Ethoxylated/ Propoxylated, TEA, Parfum, Carbomer, Benzyl alcohol, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone , Simmondsia Chinensis 
Seed Oil (Jojoba), Aloe Barbadensis Leaf Extract, PEG-75 Lanolin, CI 
19140, Linalool, Citral. 

- Odczyn pH:    8 
- Czyści:                                 Skuteczny środek do szybkiego czyszczenia zabrudzonych rąk. Usuwa 

między innymi: klej, asfalt, węgiel (sadzę), tłuszcz, olej, farbę, lakier 
malarski, żywicę, gumę, środki uszczelniające, smołę. 

- Okres przydatności do użycia: do 12 miesięcy po otwarciu. 

                                 
- Branże   

   
 
- Zbadano dermatologicznie:  
 
   
 
 
- Szoruje:  środek do czyszczenia rąk zawiera naturalne cząstki ścierające.  
 
 

 
Data utworzenia: 9-5-2017 

 Ostatnia aktualizacja: 18-6-2018  
  Ilość stron: 2 
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Zużycie 
 
Wsmaruj niewielką ilość czyściwa w suche dłonie, tak aby odszedł brud. Spłukać pod wodą. Dokładnie 
osuszyć ręce. 
 
Uwagi 
 
Zamknięty wkład zawiera skuteczny środek opracowany specjalnie do szybkiego czyszczenia zabrudzonych 
rąk. Łatwo usuwa takie zabrudzenia jak tłuszcz, atrament, klej i farby.  
 
Ma przyjemny zapach, nawilża ręce i zapobiega podrażnieniu skóry. Wkłady uzupełniające są gotowe do 
użycia i można je założyć w dozowniku w dwóch prostych krokach.  
 
Po zużyciu wkłady można całkowicie zgnieść, ograniczając ilość odpadów.  
 
Produkty powiązane 
Numer artykułu: 8265 
Nazwa: Colad Dozownik Czyściwa do Rąk 2 L 
Korzystaj z dozownika, aby uzyskać określoną dawkę czyściwa do każdego mycia. To zmniejsza ilość 
zmarnowanego produktu i ogranicza koszty. 
 
Numer artykułu: 8236 
Nazwa: Krem pielęgnacyjny, Butelka 250 ml   
Zapobiega wysychaniu skóry, nawilża ją i chroni przed uszkodzeniem spowodowanym trudnymi 
warunkami pracy. Częste używanie pomaga w regeneracji skóry, czyniąc ją gładką i elastyczną. 
 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

