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FENIX
Żel do mycia rąk
PRZEZNACZENIE:
Żel Fenix przeznaczony jest do mycia rąk bez użycia wody oraz wywabiania tłustych, trudnych do usunięcia
plam. Stosowany jest w zakładach pracy, kopalniach, hutach, warsztatach mechanicznych, hydraulicznych,
malarskich, samochodowych oraz w gospodarstwach domowych, podczas prac silnie brudzących ręce.
Używany jest również do mycia rąk przez kierowców wykonujących drobne naprawy samochodów.
Skutecznie usuwa trudne do wywabienia plamy z kołnierzyków i mankietów koszul, odzieży, tapicerki,
dywanów oraz wykładzin.
Żel „Fenix” produkowany jest w trzech wersjach:
FENIX Żel do mycia rąk z dodatkiem trącym
FENIX Żel do zabrudzonych rąk i tłustych plam
FENIX Żel półpłynny do dozowników
WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:
Dzięki zawartości nafty kosmetycznej i specjalnie dobranej kompozycji detergentowej żel rozpuszcza trudne
do usunięcia zabrudzenia takie jak: smary, oleje, tlenki żelaza, sadzę i niewyschnięte farby. Nie wysusza
i nie powoduje podrażnień skóry rąk.
gęstość:
0,935 ÷ 0,945 g/cm
pH:
5,5 ÷ 7,5
SPOSÓB UŻYCIA:
Na zabrudzone, suche ręce nałożyć niewielką ilość (1÷2 ml) żelu i po dokładnym wcieraniu w skórę wytrzeć
ręce do sucha i spłukać wodą. W przypadku braku dostępu do wody wymyte ręce wytrzeć do sucha
jednorazowym ręcznikiem lub ściereczką.
Jedno opakowanie żelu 500 ml wystarcza na 150÷200-krotne mycie rąk.
W celu usunięcia plam z kołnierzyków, mankietów, odzieży żel należy dokładnie rozprowadzić na
brudnych miejscach i pozostawić na 10÷15 minut, a następnie odzież wyprać w pralce lub ręcznie. Podczas
czyszczenia tapicerki, dywanów itp. należy wcierać żel w miejscu zabrudzenia, odczekać chwilę, następnie
wytrzeć wilgotną gąbką lub ściereczką.
MAGAZYNOWANIE:
Żel powinien być przechowywany w temp. 5÷30°C w miejscach oddalonych od źródeł ciepła.
TRWAŁOŚĆ:
24 miesiące od daty produkcji
OPAKOWANIA:
Butelki z tworzyw sztucznych: puszki: 500g, kanistry: 10kg
DOKUMENTY:
Arkusz danych bezpieczeństwa
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