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PASTA NA MYTÍ RUKOU 
Handwaschpaste 

POPIS PRODUKTU Pasta na mytí rukou je jemný a vůči pokožce neutrální pastovitý čisticí prostředek 
na bázi dřevěných pilin s obsahem ochranných substancí. Neobsahuje žádná 
rozpouštědla a má nastavenu lehce kyselou hodnotu pH. Přesto leží pasta v ješ-
tě v hodnotách vůči pokožce neutrálních, což bylo prokázáno v četných dermato-
logických testech. Pasta je sestavená hlavně na bázi obnovitelných přírodních lá-
tek. 

 Pasta důkladně odstraňuje obzvláště silná zašpinění, jako jsou oleje, tuky, asfalt, 
živice, tiskové barvy a další, a to bez většího zatížení pokožky. 

VLASTNOSTI - hodnota pH neutrální vůči pokožce 
 - dermatologicky testováno 
 - chrání a ošetřuje pokožku 

- úsporná ve spotřebě 
- velmi dobrý čisticí účinek 
- příjemný pocit na pokožce po jejím očištění   

TECHNICKÁ DATA Báze : dřevěné piliny 
 Barva : béžová 

Viskozita : pastovitá 
 Hodnota pH : cca 6,5 – 7,5 
 Hustota : 0,90 g/cm3 

SNÁŠENLIVOST  Pasta na mytí rukou byla dermatologicky testována, je neutrální vůči pokožce 
a byla podrobena rozsáhlým lékařským testům snášenlivosti s pokožkou. Při nej-
vyšší úrovni kvality testů pasta vždy obstála. Vybraný systém povrchově aktiv-
ních látek zajišťuje šetrné odstranění nečistot a příjemný pocit na očištěné po-
kožce. 

ZÁKONNÉ PŘEDPISY  Pasta na mytí rukou podléhá zákonům o potravinách a spotřebních předmětech 
(LMBG), kosmetickým předpisům (KVO) a kosmetickým směrnicím podle EU. 
Pasta na mytí rukou nepodléhá zákonu o chemických látkách a směsích a rov-
něž předpisům o nebezpečných chemických látkách. Proto není vyžadován bez-
pečnostní list podle chemických směrnic EU. 

 

EKOLOGIE  Pasta na mytí rukou nepodléhá zákonu o snášenlivosti mycích a čisticích pro-
středků se životním prostředím (WRMG). Přesto pasta splňuje požadavky na bio-
logickou odbouratelnost stanovenou v tomto zákonu pro mycí chemikálie. 

SKLADOVÁNÍ  Pasta na mytí rukou se podle kosmetických předpisů může skladovat nejméně 
30 měsíců v uzavřeném originálním obalu při pokojové teplotě. 

DALŠÍ POZNÁMKY  Každý třetí je dnes alergik. Choroby kůže stojí na vrcholu pracovních onemocně-
ní a mohou vést k pracovní neschopnosti. Kvůli vysokému zatížení pracovního 
prostředí škodlivými látkami jsou požadována především ochranná opatření. 
Právě v chladných obdobích roku je velmi důležitá vlhkost a mastnota pokožky. 
V tomto období je vzdušná vlhkost velmi nízká, protože studený vzduch nemůže 
obsahovat tolik vlhkosti jako vzduch teplý. Také člověk v chladu neprodukuje tolik 
kožního tuku. Tak se lehce stane, že v těchto proměnlivých podmínkách dojde 
k vysušení a popraskání kůže rukou, což se projeví bílým povlakem na pokožce. 
Potom je potřeba co nejrychleji ruce ochránit a ošetřit. 
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PASTA NA MYTÍ RUKOU 
Handwaschpaste 

 Pro správnou péči je určený informační plán ochrany rukou (obj. č. 6243). 

 

ZPŮSOB POUŽITÍ Pasta na mytí rukou je úsporná při používání. Hloubkově čistí póry pokožky 
a zanechává příjemný pocit na pokožce. Pastu nanést na suché nebo vlhké ruce 
a důkladně ji v nich rozetřít až do úplného rozpuštění nečistot. Potom přidat tro-
chu vody a ruce důkladně promnout. Nakonec ruce důkladně opláchnout vodou 
a běžně osušit. 

NABÍDKA BALENÍ Handwaschpaste 12,5 l Obj. č. 3363 D-GB-F-NL-I-E-P 
  500  ml Obj. č. 2394 D-GB-F-ARAB-NL 
  3 l Obj. č. 3338 D-RUS-UA-PL-GB-I-F-P 
  12,5 l Obj. č. D-PL-H-RO-TR 
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