
MULTIBOND-6901 fast citrus
emulsja do mycia rąk

OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND-6901  -  jest  specjalną  emulsją  (żelem)
zawierającą drobno mielony pumeks, do mycia silnie za-
brudzonych rąk. Dzięki starannie dobranym składnikom,
dokładnie czyści ręce a po spłukaniu wodą, pozostawia
skórę lekko natłuszczoną, przez co zapobiega przesusze-
niu skóry dłoni i jej niszczeniu, szczególnie przy częstym
używaniu. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
MULTIBOND-6901 –  oferowany jest  w butelkach oraz w
większych pojemnikach z pompką umożliwiających łatwe
dozowanie produktu wprost na dłoń. Produkt jest uniwer-
salnym  środkiem  myjącym  dłonie  przeznaczonym  do
zastosowań profesjonalnych  w warsztatach  i  zakładach
przemysłowych. Może być też z powodzeniem stosowany
w gospodarstwach domowych lub rolnych ponieważ po-
siada zdolność rozpuszczania i usuwania ze skóry dłoni
wiele  różnych  substancji  takich  jak:  smary,  tłuszcze,
nieutwardzone  kleje,  żywice,  silikony  i  akryle,  ziemia,
zabrudzenia  z  trawy  i  innych  roślin,  smoła,  sadza,
barwniki, farby i lakiery. Drobno mielony pumeks usuwa
zabrudzenia z zagłębień i porów skóry oraz trudnych do
doczyszczenia okolic paznokci, nie niszcząc dłoni.

WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Postać:  półpłynna emulsja o cytrynowym zapachu
Kolor:  jasnoniebieski
Skład: terpeny cytrusowe, surfaktanty, gliceryna, olej 

wazelinowy, pumeks, woda, środki modyfikujące

Gęstość (20oC): 0,8g/cm3

Odczyn pH: 7,76 (lekko zasadowy)

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Produkt należy wycisnąć z opakowania wprost na zabru-
dzone dłonie w ilości  ok. płaskiej  łyżeczki lub więcej w
zależności od stopnia zabrudzenia i dokładnie rozetrzeć
na  dłoniach.  Zawarty  w  produkcie  mielony  pumeks
zwiększa skuteczność czyszczenia oraz  delikatnie pilin-
guje  skórę.  Pozostałość  emulsji  zmyć  dokładnie  ciepłą
wodą. Zawarte w produkcie olejki pozostają na skórze w 

cienkiej  warstwie  zapobiegając jej wysuszeniu i niszcze-
niu. Produkt może również służyć usuwaniu zanieczysz-
czeń z innych powierzchni, w tym również z odzieży ale
należy upewnić się, czy nie rozpuszcza farb użytych do
zadrukowania i barwienia tkanin. Za tego typu uszkodze-
nia producent nie ponosi odpowiedzialności. 

OPAKOWANIA:
Pojemniki: butelki z dozownikiem 500ml, pojemniki 4L z
pompką, wiaderka 5L

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
MULTIBOND-6901  jest  produktem  niepalnym  o  niskim
stopniu zagrożeń podczas użycia, zawiera wodę i jest w
wodzie  dobrze  rozpuszczalny  podobnie  jak  większość
detergentów. Ze względu za zawartość terpenów, działa-
jących jak olejki eteryczne, wydziela charakterystyczny,
cytrusowy zapach. Długotrwałe wdychanie oparów może
doprowadzić do nudności i zawrotów głowy. W przypadku
stałego użytkowania produktu w pomieszczeniu zamknię-
tym, należy zadbać o możliwość przewietrzania pomiesz-
czenia.
• przechowywać  w  chłodnym  i  nienasłonecznionym

miejscu;
• chronić oczy przed zapryskaniem i nie połykać;
• chronić przed dziećmi;
• W  razie  dostania  się  do  oczu  płukać  dużą  ilością

letniej czystej wody;
• w razie odczuwalnego swędzenia dłoni lub jakiegokol-

wiek dyskomfortu albo odczynu alergicznego, ponow-
nie umyć ręce wodą z mydłem.


