Program ochrony
dłoni

Ochrona rąk
Universal Protect

Sun Protection
Foam SPF50+

Opis

Zalety

Charakterystyka

Opakowanie i kod

Krem ochronny. Idealny
do stosowania przed
rozpoczęciem pracy zarówno
w środowisku mokrym i jak
suchym.

• tworzy barierę ochronną przed
szkodliwymi substancjami
• zabezpiecza przed wnikaniem
bakterii w głąb skóry
• ułatwia czyszczenie rąk
• ułatwia chwytanie

• nie zawiera środków
zapachowych
• nie zawiera silikonu
• pH neutralne
• do stosowania w suchym i
mokrym środowisku

tuba 250 ml
dozownik One2clean
wkład 1,5 ltr

11902501004

Pianka ochronna. Optymalna
ochrona przed szkodliwym
działaniem słońca

• wysoka ochrona
• niezwykle delikatna, szybko
się wchłania, nie pozostawia
uczucia lepkości
• nie zawiera parabenów,
barwników i aromatów
• nawilżająca i odżywcza
• wodoodporna

• SPF50+ bardzo
wysoka ochrona przed
promieniowaniem UV
• Ochrona UVA - zgodnie z
unijnymi zaleceniami
• Ochrona UVB - przed
poparzeniem słonecznym
• zawiera witaminę E

opakowanie 150 ml
wkład Omnicare 400 ml

51901501001
51904001001

dostępny dozownik
dozownik Omnicare

99999061036

Opis

Zalety

Rodzaj zabrudzeń

Opakowanie i kod

Żel do mycia rąk z
mikrogranulkami

• wzmocniona siła działania
dzięki zawartości przyjaznych
dla skóry mikrogranulek
• skutecznie usuwa ciężkie
zabrudzenia olejowe
• zawiera rozpuszczalniki

• średnie
• olej, tłuszcze, smar, bitum,
guma itp.

pudełko 600 ml
kanister 2,8 ltr + dozownik
puszka 4,5 ltr
wiadro 15 ltr
wiadro 30 ltr
beczka 60 ltr

10906001001
10928001008
10942001012
10990151052
10990301057
10990601059

butelka 500 g + dozownik
pudełko 550 g
kanister 2,7 kg + dozownik
kanister 2,8 kg + dozownik
dozownik One2clean
wkład 2,8 kg
EX4000 wkład 4 kg
puszka 4,2 kg
wiadro 5 kg
wiadro 15 kg
wiadro 30 kg
beczka 55 kg

10505001001
10406001007
10527001008
10428001012

butelka 500 ml + dozownik
pudełko 600 ml
kanister 2,8 ltr + dozownik
dozownik One2clean
wkład 3 ltr
EX4000 wkład 4 ltr
puszka 4,5 ltr
wiadro 15 ltr
beczka 60 ltr

10305001001
10106001004
10128001012

kanister 1 ltr + dozownik
kanister 3 ltr + dozownik
dozownik One2clean
wkład 3 ltr

24210001001
24230001002

11915001009

Czyszczenie rąk
Classic

Siła działania: + +

Special

Bezrozpuszczalnikowa pasta

• wyjątkowo skuteczna dzięki
zastosowaniu przyjaznych dla
skóry mikrogranulek
• nie zawiera rozpuszczalników
• stosować na mokre ręce

• średnie i ciężkie zabrudzenia
• środki smarne, olej napędowy,
płyn hamulcowy, cement, rdza
itp.

Siła działania: + + +

Plus

Sensitive

Silny cytrusowy żel

Bezrozpuszczalnikowa pasta
do mycia rąk przeznaczona
dla skóry wrażliwej

• wzmocniona siła działania
dzięki zastosowaniu
przyjaznych dla skóry
mikrogranulek
• wyjątkowo silny dzięki
aktywnym składnikom
cytrusowym
• usuwa wiele rodzajów
zabrudzeń

• ciężkie zabrudzenia
• smoła, farba, lakiery

• nie zawiera alergenów
• nie zawiera aromatów,
rozpuszczalników ani
konserwantów
• delikatna dla skóry

• do usuwania średnich i
ciężkich zabrudzeń
• smary, diesel, płyn hamulcowy,
cement, rdza itp.

Siła działania: + + + +

Siła działania: + + +

10430001024
10540001021
10442001033
10450001067
10490151069
10490301074
10490601075

20430001001
10340001002
10142001026
10190151057
10190601061

24230001001

Expert

Eco

Wash & Care

Clear

Specjalistyczna pasta z
mikrogranulkami

Przyjazny dla środowiska żel
do mycia rąk

Bezrozpuszczalnikowa pasta
z kremem nawilżającym

Żel bez mikrogranulek

• mieszanina estrów do
usuwania specjalistycznych
zabrudzeń
• nie zawiera rozpuszczalników
• zawiera przyjazne dla skóry
mikrogranulki
• zawiera wit. B5 i E
zapewniające zdrową i gładką
skórę

• bardzo ciężkie, specjalistyczne
zabrudzenia
• farby, tusze, spoiwa, lakiery,
uszczelniacze itp.

• przyjazny dla skóry zawiera
mikrogranulki z kukurydzy
• nie zawiera rozpuszczalnika
• minimalny wpływ na
ekosystemy wodne
• spełnia surowe wymagania
biodegradowalności
• ogranicza ilość odpadów
opakowaniowych

• średnie i ciężkie zabrudzenia
• środki smarne, olej napędowy,
płyn hamulcowy, cement, rdza
itp.

• 2w1: mycie i pielęgnacja
• zawiera witaminy i substancje
nawilżające
• środek biodegradowalny
w 100 % / przyjazny dla
środowiska
• zawiera naturalne
mikrogranulki z łupin orzecha
włoskiego
• przebadany dermatologicznie
i uznany za przyjazny dla
skóry

• średnie i ciężkie zabrudzenia
• środki smarne, olej napędowy,
płyn hamulcowy, cement, rdza
itp.

• odpowiedni do miejsc, gdzie
ryzyko zatkania kanalizacji
jest bardzo wysokie (żegluga,
platformy wiertnicze itp.)
• duża siła działania
• nie jest perfumowany

• średnie zabrudzenia
• olej, tłuszcze, smar, bitum,
guma

tuba 250 ml
kanister 1 ltr + dozownik
kanister 3 ltr + dozownik

10702501002
10710001004
10730001007

dozownik One2clean
wkład 3 ltr

11430001005

Siła działania: + + + +

Siła działania: + + +
kanister 1 ltr + dozownik
kanister 3 ltr + dozownik
dozownik One2clean
wkład 3 ltr

11610001002
11630001005

pudełko 600 ml
puszka 4,5 ltr

11006001001
11042001005

wiaderko 100 szt

11301001008

pudełko 90 szt

20600901001

kanister 5 ltr

12550001001

11630001004

Siła działania: + + +

Siła działania: + +

Dreumex 100

Impregnowane ściereczki
czyszczące

• odpowiednie do czyszczenia
bez użycia wody
• mocna ściereczka, duży
rozmiar
• hermetyczne opakowanie
zapobiega wysychaniu
• perforacja ułatwia stosowanie

• średnie i ciężkie zabrudzenia
• olej, smar, smoła itp.
• również do czyszczenia
narzędzi i twardych
powierzchni

Siła działania: + +

Ultra Power Wipes

Soft

Impregnowane dwustronne
ściereczki czyszczące

Płynne mydło w kremie

• odpowiednie do czyszczenia
bez użycia wody
• podwójne działanie: strona
szorstka i miękka
• poręczne i łatwe do
przenoszenia opakowanie
• mocna ściereczka, duży rozmiar
• nie zawiera rozpuszczalnika, po
zwilżeniu wodą można używać
ponownie
•	mocna ściereczka, duży rozmiar
22,9 x 30,5 cm

• ciężkie zabrudzenia
• smar, smoła, olej, środki
smarne, farby, smoła, tusze
itp.
• również do czyszczenia
narzędzi i twardych
powierzchni

• przyjemnie perfumowane
• pieni się obficie
• zawiera komponenty
przyjazne dla skóry
• pH neutralne

• lekkie zabrudzenia

Siła działania: + + +

Siła działania: +

Pielęgnacja rąk
Natural Care

Opis

Zalety

Charakterystyka

Opakowanie i kod

Krem pielęgnacyjny dla
wszystkich rodzajów skóry

• chroni skórę przed uszkodzeniami skóry spowodowanymi
pracą i czynnikami atmosferycznymi
• stymuluje naturalną zdolność
regeneracyjną naskórka
• szybko wchłaniany przez skórę
• nadaje skórze gładkość i
zapewnia prawidłowy stan

•
•
•
•

tuba 250 ml
dozownik One2clean
wkład 1,5 ltr

Opis

Zalety

Dostępne produkty

Dostępne dozowniki

Unikalny (bezdotykowy)
system dozujący
zapewniający optymalną
higienę

• 1 dozownik dla całego systemu
ochrony rąk
• ekonomiczny w użyciu,
oszczędności do 60 %
• łatwy system montażu przekręć i kliknij
• specjalnie opracowany system
szybkozłączny
• solidny i trwały dozownik

Środki myjące
Plus 3 ltr
Special 2,8 kg
Sensitive 3 ltr
Wash & Care 3 ltr
Eco 3 ltr
Kremy
Universal Protect
1,5 ltr
Natural Care
1,5 ltr

11815001008

Do środków myjących
One2clean dozownik
automatyczny (5 ml)
One2clean dozownik
mechaniczny (5 ml)
Kremy
One2clean dozownik
automatyczny (1,5 ml)
One2clean dozownik
mechaniczny (1,5 ml)
EX4000 dispenser

nie jest perfumowany
nie zawiera silikonu
pH neutralne
zawiera wosk pszczeli

11802501004
11815001008

Dozowniki
One2clean

EX4000

Standard

10130001024
10430001024
24230001001
11630001004
11430001005
11915001009

Solidny dozownik do
stosowania w różnych
gałęziach przemysłu

• pompa jest umieszczona we
wkładzie; z każdym nowym
wkładem jest nowa pompa
• gwarantuje optymalną higienę

Plus EX
wkład 4 ltr
Special EX
wkład 4 kg

10340001002

Dozowniki do opakowań 4,5
ltr, 5 ltr i 15 ltr

• łatwy montaż
• łatwe w użyciu

Classic 4,5 ltr
Classic 5 ltr
Classic 15 ltr
Plus 4,5 ltr
Plus 15 ltr
Special 4,2 kg
Special 5 kg
Special 15 kg
Clear 4,5 ltr
Soft 5 ltr

10942001012
10950001046
10990151052
10142001026
10190151057
10442001033
10450001067
10490151069
11045001005
12550001001

99999051025
99999051024
99999051028
99999051029
99900001003

10540001021

dozownik 4,5 ltr
z wieszakiem
99900001002
dozownik 5 ltr (do wiadra)
99999041022
dozownik 15 ltr
(Classic, Special)
99999011011
dozownik 15 ltr (Plus)
99999011010
dozownik 5 ltr do kanistra
99999041043
dozownik 4,5 ltr PET (Clear) 99900001026

Oznaczenia:
Przyjazny
dla skóry

Nie zawiera
rozpuszczalników

Znak Jakości Fundacji
Europejskiego Centrum
Badania Alergii (ECARF)
przyznawany od 2006
r. produktom i usługom
przyjaznym dla osób z alergią.

EU Ecolabel : NL/30/009

Przyjazny dla
środowiska

Bezzapachowy

• Minimalny wpływ na
ekosystemy wodne
• Spełnia surowe wymagania
biodegradowalności
• Ogranicza ilość odpadów
opakowaniowych
Europejskie oznakowanie Eco-label wyróżnia
produkty bardziej ekologiczne i przyjazne dla
środowiska.

Do stosowania
bez wody

Nie zawiera
mikrogranulek

Special, Plus, Sensitive, Expert, Eco i Wash & Care testowane dermatologicznie i zatwierdzone, mogą
być klasyfikowane jako produkty przyjazne dla skóry.

