
Teknik Bilgi Formu
Değiştirme tarihi:17.08.2020 - Sayfa1/1

Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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El Koruma Köpüğü

Su geçirmez ve uzun süreli koruma sağlar

El Koruyucu Köpük su geçirmezdir ve uzun süreli koruma sağlar.
WEICON El Koruyucu Köpük çeşitli kirlerin katmana ve gözeneklere
nüfuz etmesini önleyen yağsız, görünmez ve su geçirmez koruyucu
ince katman oluşturur. Bu „görünmez eldiven“ agresif kimyasal
maddelerden oluşan kirlerden ve tahriş edici maddelerden korur.
Lipozomların kullanımı bakım etkisini oldukça artırır.

Teknik bilgiler

Koku kokusuz

Özellikler lipozom içerir, dermatolojik olarak test edilmiştir

Raf ömrü 24 Ay

Renk beyaz

ISSA-Kod 53.402.16

IMPA-Kod 450836

İşleme
Çalışmaya başlamadan önce ellerinize yedirerek sürünüz; parmak
uçlarını ve tırnak diplerini unutmayınız. 2 dakika etki etmesini
bekleyiniz, el koruma köpüğü gözeneklere kadar içe aktarılır ve
yağdan arı, su geçirmez ve şeffaf koruma tabakası oluşturur.
Böylece kirli yağ kalıntıları, çeşitli kirlilikler deriye ve gözeneklere
ulaşamayacaktır. İş bittikten sonra kirler kolayca sıcak su ile
yıkanabilecektir. Sadece aşırı zorlayıcı kirler için ayrı temizleyiciler
gerekecektir. WEICON El koruyucu köpü

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11850200-39 El Koruma Köpüğü 200 ml


