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Čisticí pasta na silně znečištěné ruce pro použití v dílně, průmyslu i 

obchodu. Ochranný účinek, šetrná k pokožce, slabě alkalická. Abrazivní 

složku tvoří dřevěné piliny. Dermatologicky testováno. 

 

Vlastnosti 

Mycí pasta na ruce bez obsahu písku je používána v průmyslu, dílnách a při řemeslných pracích. Je účinná 

zejména i při silném znečištění s obsahem oleje. Čištění účinkuje do hloubky pórů a zároveň je šetrné k 

pokožce. Díky použití vysoce účinných, promašťujících ochranných složek je tato mycí pasta mimořádně 

příjemná pro kůži. Drhnoucí částečky: kulatý dřevěný prach. Dermatologicky testováno. 

 

Aplikace / dávkování 

Na suché nebo lehce navlhčené ruce dejte mycí pastu v množství odpovídajícímu v přiměřeném množství. 

Uvolněné nečistoty smyjte pod tekoucí vodou. Pro vyšší účinnost použijte teplou vodu. 

 

Obsažené látky 

Složení: Aqua, Lignum Powder, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Sodium 

Sulfate, Cellulose Gum, Glycerin, Sodium Chloride, Tetrapotassium Pyrophosphate, Trideceth-3, Citric Acid, 

Phenoxyethanol, Paraffinum Liquidum, Sodium Glycolate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Titanium Dioxide, 

Parfum, Sodium Benzoate, Glycine Soja Oil, Potassium Sorbate, Silica, Citronellol, Copernicia Cerifera Cera, 

Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate. 

 

Technické údaje 

Barva: světle žlutá 

Konzistence: pasta 

Vůně: po citrónech 

Hodnota pH: 6,0 -6,5 

 

 

Pokyny ke skladování 

V originálním uzavřeném obalu může být výrobek skladován minimálně 30 měsíců. Trvanlivost po otevření 

balení je udána na obalu (symbol otevřeného kelímku).  

 

Ekologie 

Tento výrobek a použité saponáty (tenzidy) splňují legislativní požadavky týkající se biologické 

odbouratelnosti. Společnost Atotech CZ a.s. uplatňuje při výrobě moderní, bezpečné a ekologické postupy při 

dodržení vysokých standardů kvality. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou 

uvedené v Bezpečnostním listu / Karte bezpečnostných  údajov, které jsou k dispozici na vyžádání, 

nebo na www.orkan-profi.com. 


