Καθαρισμός Χεριών

Teroquick,
Πάστα Καθαρισμού Χεριών

Loctite 7850,
Καθαριστικό Χεριών
για Μουντζούρες και Γράσα
Kαθαριστικό χεριών με βαθιά καθαριστική δράση,
για χρήση μετά από επισκευαστικές εργασίες
σε συνεργεία, γκαράζ, εργοστάσια κλπ.
Καθαρίζει λάσπες, γράσα, μελάνια,
δύσκολους λεκέδες, βαφές, κόλλες,
χημικές φλάντζες και πίσσες.
Περιέχει λεπτούς κόκκους (ελαφρόπετρα)
για το βαθύ καθαρισμό και μαλακτικά
συστατικά για την περιποίηση δέρματος.
Με jojoba, λανολίνη και αλόη
για την περιποίηση και προστασία
του δέρματος.
Δερματολογικά ελεγμένο.
Φτιαγμένο από κιτρικά έλαια,
με ευχάριστο άρωμα πορτοκαλιού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με ή χωρίς νερό.
Γνωστό στους τεχνικούς σαν FAST ORANGE.

•
•
•
•

Συσκευασία
Φιάλη
Δοχ. (με αντλία)
Δοχείο

Ποσότητα
400 ml
3L
10 L

Τεμ./κιβ.
12
4
1

Κωδ. Παραγγελίας
1427409
1427411
1427412

Loctite 7855,
Καθαριστικό Χεριών για Χρώματα & Ρητίνες
Το ισχυρό καθαριστικό χεριών για χρώματα
και ρητίνες είναι ένα πολύ δραστικό
καθαριστικό χεριών, ειδικά σχεδιασμένο
για τον καθαρισμό και της πιο δύσκολης βρωμιάς.
Απομακρύνει πολυουρεθάνες, βαφές, κόλλες,
σιλικόνες, ρητίνες, βερνίκια, γράσα κλπ.
Με jojoba, λανολίνη και αλόη
και βιταμίνη Ε για την περιποίηση
και προστασία του δέρματος
Δερματολογικά ελεγμένο.
Γνωστό στους τεχνικούς σαν PARR.

•
•

Συσκευασία
Φιάλη
Δοχ.(με αντλία)

Ποσότητα
400 ml
1750 ml

Τεμ./κιβ.
12
1

Κωδ. Παραγγελίας
1427418
1427417

Για γρήγορο και βαθύ
καθάρισμα των χεριών.
Δε βλάπτει το δέρμα.
Χωρίς άμμο.

•
•

Συσκευασία
Φιάλη

Ποσότητα
350ml

Τεμ./κιβ.
10

Κωδ. Παραγγελίας
1427079

Teroquick Mani
Πάστα Καθαρισμού Χεριών
Καθαριστικό χεριών με γλυκερίνη.
Αφαιρεί γράσα, λάδια, λεκέδες
και βρωμιές και παράλληλα
περιποιείται τα χέρια.
Συσκευασία
Δοχείο

Ποσότητα
5L

Τεμ./κιβ.
4

Κωδ. Παραγγελίας
1427080

Προστατευτική Κρέμα Barrier Cream
το "ΑΟΡΑΤΟ ΓΑΝΤΙ"
Δημιουργεί στα χέρια σας ένα ΄΄αόρατο γάντι΄΄
προστατεύοντάς τα από επίμονους λεκέδες,
μουτζούρες, βαφές, κόλλες, υλικά
επίστρωσης κάτω μέρους αμαξώματος.
Απλώστε μια ποσότητα της κρέμας στα χέρια,
τρίψτε τα καλά και αφήστε τη να δράσει
για 1-2 λεπτά. Η επίστρωση που παραμένει
στα χέρια προστατεύει το δέρμα σας
και εμποδίζει τη βρωμιά να διεισδύσει.
Αφαιρείται εύκολα με νερό.
Δεν επηρεάζει το δέρμα.
Συσκευασία
Δοχείο

Ποσότητα
600 ml

Τεμ./κιβ.
12

Κωδ. Παραγγελίας
1427065

