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²íôîðìàö³ÿ, ÿêó ì³ñòèòü äàííèé äîêóìåíò, îñíîâàíà íà íàøèõ çíàííÿõ òà ïðàêòè÷íîìó äîñâ³ä³. 
Öå íå ãàðàíòóº âèçíà÷åíèõ âëàñòèâîñòåé â îñîáëèâèõ óìîâàõ çàñòîñóâàííÿ, ÿê³ ëèøàþòüñÿ çà 
ìåæàìè íàøîãî êîíòðîëþ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìè íå ìîæåìî íåñòè ïîâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè. Íåîáõ³äíî çä³éñíèòè ïðîáíó ïåðåâ³ðêó íà íåâåëèê³é ä³ëÿíö³ ïîâåðõí³ äëÿ 
òîãî ùîá óíèêíóòè ïîòåíö³éíî¿ â³äì³ííîñò³ â ïîâåä³íö³ ïðîäóêòó â çàëåæíîñò³ â³ä ïîâåðõí³, íà ÿêó 
â³í íàíîñèòüñÿ. Ãàðàíòóºìî íàëåæíó ÿê³ñòü çà óìîâ äîòðèìàííÿ íàøèõ  ³íñòðóêö³é ïî çàñòîñóâàííþ. 
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Ïàñòà äëÿ ìèòòÿ ñèëüíî çàáðóäíåíèõ ðóê íà îñíîâ³ òèðñè äð³áíîãî ïîìîëó òà åôåêòèâíèõ ÷èñòÿ÷èõ çàñîá³â.
²äåàëüíî ï³äõîäèòü äëÿ âèäàëåííÿ ìàñòèë, ìàñåë òà æèð³â. Ïàñòà íå ì³ñòèòü òâåðäèõ òà ãîñòðèõ àáðàçèâ³â 
ìàº ïðèºìíèé òà ñâ³æèé àðîìàò. Êë³í³÷íî ïðîòåñòîâàíèé íå âèêëèêàº ïîäðàçíåíü øê³ðè. Äîãëÿäàº øê³ðó òà 
ïîì’ÿêøóº ðóáö³ ñïðè÷èíåí³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè. Ïðîäóêò åêîëîã³÷íî ÷èñòèé, á³îëîã³÷íî íå ðîçêëàäàºòüñÿ. 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ:

ÎÑÍÎÂÍ² ÑÊËÀÄÍÈÊÈ:

Âîäà, åìóëüãàòîðè, àáðàçèâí³ ìàòåð³àëè òèðñà äð³áíîãî ïîìîëó, çãóùóâà÷ òà åô³ðè.

ÓÏÀÊÓÂÀÍÍß: 

0,5 L òà 10 L   

ÂÌ²ÑÒ:

åêîëîã³÷íî ÷èñòèé, ì³ñòèòü âîäó.

ÁÀÐÂÍÈÊ: 

Áåæåâèé

pH:  

5,4 -5,8. 

ÃÓÑÒÈÍÀ: 

0,8 g/cm³.

Ïðîäóêò ïðèçíà÷åíèé äëÿ çàñòîñóâàííÿ â: 

•  àâòîìàãàçèíàõ
•  ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ
•  ìåõàí³÷íèõ ìàéñòåðíÿõ 
•  íà áóä³âåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß:

Â³çüì³òü íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ïàñòè ç óïàêîâêè òà ðîç³òð³òü ¿¿ çâîëîæåíèìè ðóêàìè ïðîòÿãîì 30 ñåêóíä.
Äîáðå âèìèéòå ðóêè ó òåïë³é âîä³, ïîò³ì âèòð³òü ¿õ ãàí÷³ðêîþ àáî âèñóø³òü ôåíîì. 
Íåîáõ³äíî ïðîòèðàòè òà ïðîìèâàòè ðóêè çà ñïåö³àëüíîþ ìåòîäèêîþ (çã³äíî ªâðîïåéñüêîãî Êîì³òåòó Ñòàíäàðò³â).   

 
п’ять рухів за п’ять сек 

1. Протерти долоні рук в 
середині. 

 
п’ять рухів за п’ять сек 

2. Протерти внутрішню 
частину правої руки та 
протилежну частину лівої 
руки, а потім змінити 
порядок рухів. 

 
п’ять рухів за п’ять сек 

3. Протерти внутрішню 
частину долонь з 
переплетеними пальцями та 
між пальціями.  

 
п’ять рухів за п’ять сек 

4. Протерти верхню 
частину пальців правої 
руки з внутрішньою 
частиною лівої долоні. 
Пальці тим часом мають 
бути з’єднані. Змінити 
напрям.   

 
п’ять рухів за п’ять сек 

5. Обертаючи протирайте 
великий палець правої 
руки, внутрішньою 
частиною лівої руки 
стискаючи його. Змінити 
сторону. 

 
п’ять рухів за п’ять сек 

6. Обертаючи розтирайте 
внутрішню частину лівої 
руки з’єднаними пальцями 
правої руки. Повторіть 
процедуру у зворотньому 
напрямку. 

 
Çàñòîñîâóéòå êðåì äëÿ ðóê ïî äîãëÿäó çà øê³ðîþ.

ÓÌÎÂÈ ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍß:

Çáåð³ãàòè â îðèã³íàëüíèõ ù³ëüíî çàêðèòèõ óïàêîâêàõ â ñóõîìó, ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³ ïîäàë³ â³ä 
äæåðåë òåïëà òà âîãíþ, ïðè òåìïåðàòóð³ â³ä 5 äî 20°Ñ. Óíèêàòè ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â. 

       
      
          

ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÍ²×ÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ:

Çã³äíî êàðòè õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêòó òà ä³þ÷èìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè, 
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ áåçïåêè òè ã³ã³ºíè ïðàö³ ó â³äíîøåíí³ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí.

       
      
          

ÒÅÐÌ²Í ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍß:

12 ì³ñÿö³â â³ä äàòè âèãîòîâëåííÿ


