Persoonlijke hygiëne | Huidbescherming

DEB STOKO Huidbescherming specifiek gebruik Travabon®
Classic
Beschermt de huid tegen olieachtige en niet in water oplosbare stoffen. Vergemakkelijkt de reiniging van de
huid bij sterke vervuilingen. Travabon® Classic bevat een hoog gehalte van de anorganische vaste stof talk, die
op de huid een fysische beschermlaag vormt welke optimaal wordt versterkt door een natuurlijke filmvormer.
Dit beschermende effect is het duidelijkst merkbaar bij huidcontact met niet met water vermengde
metaalbewerkingsoliën.Travabon® Classic bevat zeer goed huidverdraagzame speciale emulgatoren, die het
kleefvermogen van niet in water oplosbare stoffen op de huid verlagen en daardoor de huidreiniging bij
sterke en sterk klevende vervuilingen vergemakkelijken. Bij consequent gebruik kan het verbruik van sterke
handreinigingsmiddelen aanzienlijk verminderd worden.

Kenmerken

Werking

Serie: Travabon® Classic

● Schone en droge handen zorgvuldig met
Travabon® Classic inwrijven, ook tussen de vingers
en rond de nagels. Indien nodig andere delen van
de huid bijkomend behandelen. Travabon® Classic
dient regelmatig voor het werk, na het wassen van
de handen en na langere werkonderbrekingen te
worden aangebracht. Bij het reinigen van de
handen moet de vervuiling vóór de eigenlijke
wasbeurt met een klein beetje water opgelost
worden. Daarna onder stromend water grondig
afspoelen. Na sterk zweten of huidcontact met
water moet Travabon® Classic opnieuw
aangebracht worden. Opmerking: Het gebruik van
huidbeschermende producten ontslaat u niet van
de plicht tot naleving van de voorgeschreven
beschermingsmaatregelen.

Toepassing
● Voor de bescherming van de huid van handen en
armen bij contact met olieachtige, niet in water
oplosbare stoffen en niet in water oplosbare
metaalbewerkingsoliën. Vergemakkelijkt de
reiniging van de huid bij het werken met sterke en
sterk klevende vervuilingen en met niet in water
oplosbare vervuilingen van olie, lak, grafiet,
metaalstof, lijm, hars, evenals bij het werken met
droge stoffen.Travabon® Classic is niet ontwikkeld
voor gebruik onder handschoenen. Voor deze
toepassing zijn er andere speciale beschermende
producten beschikbaar in het Deb Stokoprogramma.

Technische informatie

Inhoud
ml

Verpakking

Geschikt voor

Artikel

1
1
30

Patroon
Softfles
Tube

Dispenser PRO1LDS
Dispenser PN89741X10

12991141
23783549
12991142

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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● Witgrijze, licht geparfumeerde zalf zonder siliconen
en vetvrij, met een hoog percentage aan
pigmenten (suspensie).

