
■ vysoce účinný tekutý abrazívní přípravek

na čištění rukou s vůní citrusu

■ určený k odstranění silných průmyslových znečištění

jako jsou maziva, vazelíny, barvy, laky, inkoust, dehet,

živice, adheziva...

■ šetrný k pokožce a životnímu prostředí

■ určen pro použití v dávkovacích systémech

ARIOSO® HEAVY
Přípravek na čištění rukou



Doporučované dávkovače abrazívního mýdla:

Oblasti použití:

� strojírenský průmysl, automobilový průmysl,
letecký průmysl, autoservisy, opravny, tiskařský průmysl...

vlastnosti a výhody:

� určený k odstranění silných průmyslových znečištění
� díky jedinečnému složení lze lehce odstranit maziva, oleje,

vazelíny, barvy, laky, inkoust, dehet, živice, adheziva....
� šetrný k pokožce, pH = 7,5, žlutá barva, svěží přírodní

citrusové aroma, biologicky odbouratelný
� vzhledem ke středně tekuté viskozitě je doporučováno

použití vhodných dávkovačů

Složení:

� výtažky z ALOE VERA, estery z JOJOBY, deriváty lanolinu, účinná PUR a PE abraziva
� neobsahuje ropné látky

Návod k použití:

� přípravek naneste na znečištěné ruce pomocí dávkovací pumpy a roztírejte, dokud se nečistoty
neuvolní. Opláchněte vodou a ruce osušte ručníkem.

� přípravek skladujte v řádně uzavřeném obalu
na chladném místě, nevystavujte mrazu.

ARIOSO® HEAvY – vysoce účinný tekutý abrazívní přípravek na čištění rukou s vůní citrusu

Kontakty a objednávky:

www.arioso.cz www.arioso.sk www.hygiena.sk www.hygiena.sk

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 31/2
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 209 410
Fax +420 585 222 626
e-mail: lorika@lorika.cz
www.lorika.cz

LORIKA SLOvAKIA s.r.o.
Langsfeldova 2
036 01 Martin
Tel. +421 434 220 057
Fax +421 434 287 277
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel./fax +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel./fax +420 417 577 497
e-mail: teplice@lorika.cz

duben 2010

Obj. kód: 110695 Obj. kód: 1411078 Obj. kód: 50082 Obj. kód: 98700

Dodávané balení:
kanystr 5L
obj. kód: 93050

Bezpečnost a životní prostředí: přípravek splňuje normy 73/404/EEC
o biologické odbouratelnosti povrchově aktívních látek. Tyto látky použité
ve výrobku rovněž vyhovují normám o biologické odbouratelnosti
648/2004/EC týkající se detergentů. Vyhovuje evropským normám
pro kosmetické přípravky (76/768/EU).


