
MULTIBOND-6902 fast citrus
mydło do mycia rąk w kostce

OPIS PRODUKTU:
MULTIBOND-6902 -  jest  specjalnym mydłem warsztato-
wym w kostce zawierającym drobno mielony pumeks, do
mycia  silnie  zabrudzonych rąk.  Dzięki  starannie  dobra-
nym składnikom,  dokładnie  czyści  ręce a po spłukaniu
wodą,  pozostawia  skórę  lekko  natłuszczoną,  przez  co
zapobiega  przesuszeniu  skóry  dłoni  i  jej  niszczeniu,
szczególnie przy częstym używaniu. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
Mydło  warsztatowe  MULTIBOND-6902  fast  citrus  jest
uniwersalnym środkiem myjącym dłonie przeznaczonym
do  zastosowań  profesjonalnych  w  warsztatach  i  zakła-
dach przemysłowych. Może być też z powodzeniem sto-
sowane w gospodarstwach domowych lub rolnych ponie-
waż posiada 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, barwni-
ki, farby i lakiery. Drobno mielony pumeks usuwa zabru-
dzenia z zagłębień i porów skóry oraz trudnych do doczy-
szczenia okolic paznokci, nie niszcząc dłoni. Po spłukaniu
wodą i  wysuszeniu,  dłonie pozostają czyste i  lekko na-
tłuszczone olejkami zawartymi w mydle. Mydło może być
stosowane codziennie. 
Mydło  oferowane  jest  w  postaci  szczelnie  ofoliowanej
kostki o gramaturze 200g i może być długo przechowy-
wane w oryginalnym opakowaniu. 

WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Postać:  kostka o słabym cytrynowym zapachu
Kolor:  biały
Skład: płatki mydlane z oleju palmowego, gliceryna, olej

wazelinowy, pumeks 

Waga kostki: 200-210g

Odczyn pH: 7-8 (lekko zasadowy)

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:
Mydła należy używać tak jak każdego innego, czyli zwil-
żyć wstępnie zabrudzone dłonie wodą i rozcierać mydło o
mokre  dłonie  aż  do  wyraźnego  odczucia  śliskości  na
skórze.  Wcierać  mydło  w  zabrudzone  miejsca  na  dło-
niach,  szczególnie  w  okolicach  paznokci.  Pozostałość
emulsji zmyć dokładnie ciepłą wodą. Zawarte w produk-
cie olejki pozostają na skórze w cienkiej  warstwie  zapo-
biegając jej wysuszeniu i niszczeniu. Produkt może rów-
nież służyć usuwaniu zanieczyszczeń z innych powierz-
chni, w tym również z odzieży ale należy upewnić się, czy
nie rozpuszcza farb użytych do zadrukowania i barwienia
tkanin.  Za tego typu uszkodzenia producent nie ponosi
odpowiedzialności. 

OPAKOWANIA:
Kostka 200g ofoliowana, pakowana w kartoniki zbiorcze
po 60szt   

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
MULTIBOND-6902  jest  produktem  niepalnym  o  niskim
stopniu zagrożeń podczas użycia, jest w wodzie dobrze
rozpuszczalny podobnie  jak  większość detergentów.  Ze
względu za zawartość terpenów, działających jak olejki
eteryczne,  wydziela  charakterystyczny,  cytrusowy  za-
pach. 
• 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 spłukać ręce ciepłą wodą.


