
 

 

 

 

 

                                                           
                                          
             

Účinný průmyslový čistič rukou s přírodním abrazivem  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Technický list  verze 2026420   

Oblasti použití:  
Ideální pro použití v mechanických 

dílnách, pro personál údržby, garáží, 

skladů, servisní služby pro všechny typy 

průmyslu,  malíři, tiskárny,   technické 

služby, stavebnictví,  mycí linky, 
loděnice,  železniční sektor, letiště, atd. 

Krátce, kdekoli se ruce dostanou do 

kontaktu s různorodým znečištěním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro 

použití uvedené na obalu. 

Uchovávejte při teplotě mezi + 4 °C  

až + 50 °C. Chraňte před zmrznutím. 
 

Veškeré další informace naleznete 

v bezpečnostním listu. 

 

Aplikace: 
Cherry Bomb lze aplikovat jak na 

suché tak na vlhké ruce. Naneste 

množství cca  o velikosti lískového 

oříšku. Dobře třete mnutím mezi prsty 

a nehty, můžete přidat malé množství 

vody, pokračujte v tření   aby se odol-

ná špína uvolnila a odstranila z pórů. 

Opláchněte si ruce vodou a osušte. 

Zabraňte kontaktu s očima a poraněnou 

pokožkou. 

 

 
 

Robustní dávkovač umožňuje 

nastavit nejvhodnější množství 

dávky mýdla. Jeho mechanika 

je z nerezové oceli což zvyšuje 

odolnost a životnost.   

Odolná je i krycí konstrukce 

vyrobená z eloxovaného 

hliníku a vyztuženého nylonu.     

 

Specifikace: 
Forma ................... Viskózní kapalina 

Barva .................... Tm. červená 

Pach ...................... Cherry 

Bod tání ................ méně než 0 °C 

Bod varu ............... vyšší než 100 °C 

Bod vzplanutí ....... Nelze použít 

Hustota (20 °C) .... 0,96 g / cm3 

Mísitelnost s vodou .......... Rozpustný 

pH (20 ° C) ........... ± 7 
 

Čistý objem balení: 3,75 litru.  

 
 

Vyrobeno v EU : ZEP Idustries Francie 

DOVOZCE A VÁŠ DODAVATEL: Obchodní zastoupení ZEP EUROPE 
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 Všechny informace v tomto dokumentu jsou založeny na praktických zkušenostech a / nebo laboratorních testech. Vzhledem k velkému spektru podmínek 

pro využití a nepředvídatelným lidským faktorům, doporučujeme vždy vyzkoušet naše výrobky před konečným použitím. Tento technický list byl 

pravděpodobně již revidován na základě legislativy, dostupnosti jednotlivých složek nebo nově získaných informací. Je možné poslat na požádání poslední 

variantu v platném znění, která je zároveň jediným platným zněním.  

• Odstraňuje všechny typy odolných průmyslových nečistot: inkousty, pryskyřice, lepidla, barvy, tiskařské barvy, 

dehet a další ropné produkty, saze, mastnotu, asfalt atd. 

• Účinně eliminuje zbytkové pachy ropných produktů na rukách. Opláchne se snadno a úplně. 

• Posílený jemnou pemzou (7,45%), přírodní a účinné abrazivo a alifatickým rozpouštědlem (27%). Obohacený o 

lanolín a další změkčovadla. Je bez fosfátů. 

• Lze použít na suché nebo vlhké ruce. Zabraňuje podráždění pokožky hydratačním účinkem. 

• Obsahuje změkčovadla, která chrání ruce. Po použití zachová ruce velmi hebké. 

• Splňuje normu AFNOR NFT 73102 týkající se dílenských čisticích prostředků s rozpouštědlem pro mytí rukou. 

Splňuje předpisy pro kosmetické přípravky. 

• Povrchově aktivní látky jsou z více než 90% biologicky rozložitelné. 

• Lze použít v kombinaci s naším dávkovačem D-4000 Plus. 


