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Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení 
 

 
 

SWARFEGA Orange 
 

Jemný a přitom účinný čistič rukou 
s citrusovým olejem, bez 

rozpouštědel; pro stavební průmysl, 
automobilový průmysl, ostatní 

průmyslová odvětví. 

 

 

RYSY & VÝHODY & POUŽITÍ 
 

   Pokročilá receptura: Neobsahuje rozpouštědla. 
Obsahuje směs neionogenních látek pro čištění 
pokožky, které rychle a snadno odstraňují i zatvrdlé 
oleje, tuky a běžné znečištění.  

   Efektivita: Obsahuje polymerní 
mikrogranule, které odstraňují špínu z hloubky 
pokožky, aniž by docházelo k jejímu 
poškozování. 

   Hydratační účinky: Obsah pšeničních klíčků a 
glycerinu pomáhá udržovat optimální vlhkost 
pokožky. 

   Jemný pro pokožku: Receptura bez 
obsahu rozpouštědel předchází vysoušení 
pokožky. 

   Vůně: Přírodní citrusový olej příjemně voní a 
zanechává pocit svěžích rukou.  
 

   Příjemné použití: Krémový lotion, který se 
snadno splachuje a nezanechává pocit mastnoty. 

   Použití: Ruce nenamáčejte. Naneste malé 
množství přípravku, dobře rozemněte, dokud 
se znečištění nevytratí. Ruce dobře opláchněte 
a osušte. 

   Dermatologicky testováno: 48hodinový single 
patch test. Přípravek nedráždí pokožku. 

   Nabídka: K dispozici v různých velikostech 
balení pro splnění individuálních potřeb. 

   Toxikologicky testováno: Toxikologicky 
testován, přípravek schválen jako bezpečný při 
použití. 

 

 

Datum výroby je uvedeno na obalu pětimístným kódem ve formátu ABCDE, kde ABC je den v roce od začátku roku, kdy byl přípravek 
vyroben, a DE informuje o roce výroby (např. 03012 znamená 30. den roku 2012, tedy 30. ledna 2012).  
Minimální trvanlivost přípravku je 30 měsíců od data výroby. 
 

Balení Obj.č. Dávkovač 
6 x 2 litry D16602 Global dávkovač pro 2 l patrony 

4 x 4 litry D16404 Megamax nebo Global dávkovač pro 4 l patrony 

4 x 4,5 litru D16406 Pumpička na 4,5 l (D84400 nebo kovová) 

2 x 4 litry s pumpičkou SOR24LTRPP Pumpička je integrovaná v balení 

 


