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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i  niewłaściwego 
stosowania produktu.

WOODY HAND WASCH PASTE

WHP

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

Kod artykułu              Nazwa                        Opakowanie                     Rodzaj

WHP05        POWER WOODY HAND            poj 0,5l                   Środki czyszczące

                            WASCH PASTE

WHP5         POWER WOODY HAND              poj 5l                     Środki czyszczące

                            WASCH PASTE       (specjalne zamówienie)

WHP10        POWER WOODY HAND             poj 10l                   Środki czyszczące

                            WASCH PASTE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

P O W E R  W O O D Y H A N D  WA S C H  PA S T E  t o  m o c n o 
skoncentrowana kremowa pasta do mycia rąk, zawierająca pył 
drzewny. POWER WOODY HAND WASCH PASTE usuwa lekkie i 
ciężkie (przemysłowe) zabrudzenia wytwarzając podczas mycia 
przyjemną kremową pianę. Dodatkowo zawarty w niej organiczny 
pył drzewny, zapewnia skuteczne pocieranie bez uszkadzania 
skóry. POWER WOODY HAND WASCH PASTE ma neutralne pH i 
zawiera środki nawilżające, które umożliwiają, używanie POWER 
WOODY HAND WASCH PASTE kilka razy dziennie bez 
wysuszania lub uszkadzania skóry. Bardzo ważną cechą POWER 
WOODY HAND WASCH PASTE jest fakt, że nie zapycha 
kanalizacji, tak jak to się zwykle dzieje w przypadku past z 
zawartością piasku i mydła

Stan fizyczny: pasta
Kolor: beżowy
Zapach: cytrynowo-pomarańczowy
Temperatura wrzenia (°C): >100
Gęstość g/m.³ przy 20°C: 0,7-0,8
Palność: niepalny
Odczyn pH nierozcieńczone: 5,4-6,0
Odczyn pH przy 1% roztworze wodnym: 6,0
Temperatura przechowywania (°C): +5 do +25 

POWER WOODY HAND WASCH PASTE czyści dokładnie i 
głęboko powierzchnię skóry, usuwa z rąk i przedramion lekkie i silne 
zabrudzenia, takie jak: olej, smar, smoła i inne trwałe powszechne 
zabrudzenia przemysłowe. Nadaje się do stosowania kilka razy 
dziennie. POWER WOODY HAND WASCH PASTE można 
stosować na suchych i mokrych rękach / przedramionach
Sposób użycia:
Nanieść wymaganą ilość   POWER WOODY HAND WASCH PASTE 
na brudne ręce/przedramiona i pocierać aż do usunięcia 
brudu/zanieczyszczeń. Podczas mycia z użyciem wody, pojawia się 
kremowa piana. Spłukać dokładnie wodą i osuszyć ręcznikiem

power

Szybko i skutecznie usuwa z rąk lekkie i silne zabrudzenia, 
takie jak: olej, smar, smoła i inne zabrudzenia przemysłowe

Czyści dokładnie i głęboko pory, przyjazna dla skóry - pH 6 
Nadaje się do stosowania kilka razy dziennie
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PROFESJONALNY
SYSTEM CZYSZCZĄCY
WYKORZYSTUJĄCY

PYŁ DRZEWNY

Bez piasku, silikonów, środków zasadowych i rozpuszczalników
Zawiera wysokiej klasy pył drzewny


