ProduktI N F O R M A C E
CENTREX GOLD

CENTREX GOLD je gelovitý čistící prostředek jantarové barvy, určený pro bezpečné odstranění silného
průmyslového zašpinění, olejů a maziv z pokožky.
CENTREX GOLD je vynikající pro svoji jemnost, jakost a účinnost.
Obsahuje kombinaci přírodních mýdel a nejjemnějších
syntetických přísad. Obsahuje i anorganické změkčovače vody, konzervační přísady a parfémy. Obsaženy
jsou také zvláčňující a zvlhčující složky, které zajišťují
vynikající změkčení a zvlhčení pokožky.

Vlastnosti a výhody
• Rychle a účinně odstraňuje z pokožky olej, špínu a
mnoho jiných průmyslových znečištění.
• Lze jej bezpečně používat každodenně, neboť je
velmi jemný.
• Účinný v horké, studené, měkké i tvrdé vodě.
• Nezanechává po použití na rukou žádný zápach.
• Mnohem hospodárnější při použití než jiné gelové
čistící prostředky na ruce.
• Zvlhčující látky zanechají pokožku měkkou a pružnou.
• Je v souladu s PAS 16 (Public Authority Standard).
• Využívá pouze biologicky odbouratelné povrchově
aktivní látky.

Tříkrokový postup
FUCHS doporučuje tento „Tříkrokový postup“ jako
součást vyváženého programu péče o pokožku, jenž
má zajistit a ochránit její zdraví.
1. Pro ochranu před zahájením práce použijte krém
CENTREX PER-WORK.

Způsob použití
Čistící prostředek CENTREX GOLD se bez použití
vody dobře vetře do zasažené oblasti pokožky.
Pokožku je pak třeba opláchnout čistou vodou a pečlivě osušit utěrkou nebo ručníkem.
Vhodné pro čištění pokožky na všech částech těla.
Ve většině případů stačí pro očištění rukou asi 5 g.
K usnadnění hospodárnějšího používání a k omezení
nebezpečí přenosu infekce jsou k dispozici závěsné
dávkovače, čerpadla a stojany.

Schválení
Oceněno Modrou pečetí, nejvyšším oceněním Královského ústavu pro veřejné zdraví a hygienu.

Typické charakteristiky
Vlastnosti

Údaje

Vzhled

jantarový průhledný gel

Vůně

citrónově-pomerančová

Hodnota pH

9,0

Teplotní stabilita

Skladujte při teplotách do 40°C,
chraňte před mrazem.

Trvanlivost

6 měsíců při skladování
v původním obalu

2. Pokožku
pravidelně
čistěte
prostředkem
CENTREX, abyste odstranili nečistoty. Znovu použijte krém CENTREX PER-WORK před pokračováním v práci.
3. Po práci, když byla pokožka pečlivě očištěna, ošetřete ji krémem CENTREX AFTER-WORK.
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