
Dry Hand Cleaner
Profesionalna pena za čiščenje rok brez topil in vode

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86689 Dry Hand Cleaner DHC 150 ml 

Aplikacija

Idealno za čiščenje rok na gradbiščih ali pri zunanjih delih: vodovodarji, garažni delavci, tesarji, gasilci, 

vrtnarji, vozniki avtobusov, avtobusov in taksijev.

Primerno za čiščenje olj, masti, blata.

Očisti živalske, mineralne in sintetične maščobe.

Za čiščenje saj, premoga ter črnil.

Lastnosti in prednosti

• Uporaba brez vode – poskrbite za čiste roke na delovnem

mestu

• Brez topil in parabenov – čisti nežno brez draženja

• Do 90 odmerkov na razpršilo – manj odpadkov kot s

čistilnimi robčki

• Očisti močno umazanijo – roke po uporabi niso mastne ali

suhe

Navodila za uporabo

1. Na umazane roke nanesite majhno količino čistilne pene.

2. Dobro vtrite v roke.

3. Izdelek se enostavno odstrani in odstrani umazanijo z rok.

4. Rok ni potrebno izpirati ali brisati.

Nasvet : izogibajte se stiku čistilne pene z oblačili, tkanino, steklom.

Za odstranitev madežev izdelka je potrebno popolno pranje.



Tehnične informacije

Opis: Pena za čiščenje rok v razpršilu

Barva: Kremnasto bela

Tarifna številka: 3402 19 00

Pakiranje: 150ml 

VOC : 150g / l

Rok uporabe: 24 mesecev

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground

Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v

povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse

predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna

Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in

primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli

zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika.




