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Termékismertető         
Kéztisztító paszta 12,5l  

  
Leírás 
A Kézmosó krém egy faliszt alapú kímélő és bőrsemleges tisztítószer bőrvédő 
összetevőkkel. Oldószermentes és pH-érték tekintetében enyhén savas. Számtalan 
dermatológiai teszt bizonyítja, hogy a termék a bőrsemleges tartományba tartozik. A termék 
lényegében megújuló nyersanyagokra épül. A Kézmosó krém hatékonyan tisztítja a makacs 
szennyeződéseket is, mint olaj, zsír, kátrány, bitumen, nyomtatófestékek és egyebek, a bőr 
károsítása nélkül.   
 
Tulajdonságok 
- dermatológiailag tesztelt 
- pH semleges 
- igen jó tisztítóhatás 
- kellemes érzést nyújt 
- nagyon gazdaságos 
- védi és ápolja a bőrt 
 
Technikai adatok 
Viszkozitás    krémes 
pH-érték    5,4 – 5,8 
Sűrűség     0,8 g/cm3     
Bázis     faliszt 
Szín/megjelenés   bézs 
Minimum eltarthatóság eredeti 24 hónap 
zárt csomagolásban 
 
Felhasználási területek 
Kézmosáshoz való tisztítószer.   
 
Alkalmazás 
A Liqui Moly Kézmosó krémet takarékos felhasználás jellemzi, mélyreható tisztítást tesz 
lehetővé és a kellemes érzést nyújt. Alaposan dörzsöljük be a Kézmosó krémmel a száraz 
bőrt, amíg leoldja a szennyeződéseket. Majd kevés vízzel dörzsöljük át újra, ezt követően bő 
vízzel mossuk le és szárítsuk meg.  
 
Megjegyzés 
Kompatibilitás a bőrrel 
Dermatológiailag többszörösen tesztelt, pH semleges és számtalan bőrgyógyászati tesztnek 
vetették alá. A kiváló minőségű Kézmosó krém kiállta a próbát. A válogatott tisztítószer 
rendszer bőrbarát módon távolítja el a szennyeződéseket és kellemes érzést nyújt a bőrnek.  
 
Törvényi előírások 
A termék az Élelmiszeripari és Közszükségleti Termékekről szóló Törvény (LMBG), a 
Kozmetikai Rendelet (KVO), valamint az EG Kozmetikai Irányelvek hatálya alá tartozik. Nem 
tartozik a Vegyianyagokról szóló Törvény ill. Veszélyes anyagokról szóló Rendelet hatálya 
alá. EG biztonsági adatlap tehát nem szükséges.  
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Ökológiai adatok 
Nem tartozik a Mosó- és Tisztítószerek Környezetre Gyakorolt Hatásáról szóló Törvény 
(WRMG) hatálya alá, azonban megfelel a törvény lebomlásról szóló követelményeinek. 
 
Tárolás 
A Kozmetikai Rendelet szerint eredeti zárt csomagolásban, szobahőmérsékleten min. 30 
hónapig tárolható.  
 
További tudnivalók a bőrvédelemről 
Manapság minden harmadik ember valamilyen allergiában szenved. A bőrpanaszok a 
foglalkozási ártalmak körében az élen állnak és korlátozzák a munkaképességet. A 
munkahelyi nagyfokú károsanyag-terhelés különleges óvintézkedéseket tesz szükségessé. 
Főként a hűvösebb időszakokban fontos a bőr nedvesség- és zsírtartalmának megőrzése 
mivel ilyenkor alacsony a páratartalom és az emberi bőr kevesebb zsírt termel. Gyakrabban 
fordul elő a bőrszárazság és a bőr berepedezése. A bőrápolás ilyenkor különösen fontos.  
A helyes bőrápolásról a Hautschutzplan (cikksz. 6243) ad részletes tájékoztatást. 
 
Forgalmazott kiszerelések 
 
12,5 l-es műanyag vödör  2187 D-PL-H-RO-TR-RUS-UA 
 
  
Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett 
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő. 
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