ČISTÉ RUKY
Akciová ponuka čističov rúk a príslušenstva

www.wurth.sk
Nakupujte cez:

online
shop
Predstavujeme vám:

125.000 výrobkov
24 hod. denne

SKIN LINE

Hygienická obsluha a dávkovanie.

Uzamykateľný - nemôže dôjsť
k nepovolenému odobraniu
nádobky zo systému.

Odnímateľná etiketa na fľaši
čističa pre označenie dávkovača.

Jednoduché upevnenie vďaka
nástennej lište.

Možnosť regulácie dávkovaného
množstva pomocou klipu.

Jednoduchá výmena - variabilný
a užívateľsky príjemný systém.

Dávkovací systém SKIN LINE
Na dávkovanie prostriedkov na čistenie, ošetrovanie a ochranu
pokožky rúk. Dlhá životnosť vďaka robustnej konštrukcii skrinky
s čerpadlom. Presné dávkovanie. Možnosť uzamknutia. Bez nutnosti
údržby. Praktický lištový systém - možnosť rozšírenia, jednoduchá
a rýchla montáž. Hygienické dávkovanie a možnosť ovládanie lakťom.
Tlačidlo a dávkovací otvor sú viditeľné a dobre prístupné.

Dĺžka: 45 cm
Obj.č. 0891 900 51

Obj.č. 0891 900 5
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Nástenná lišta
pre dávkovací
systém SKIN LINE

Ošetrujúci pleťový krém
na ruky SKIN LINE

Umývací a sprchový gél
na ruky SKIN LINE

Prostriedok na intenzívne ošetrenie
a regeneráciu pokožky rúk po ich
umytí. Rýchlo sa vstrebáva a nezanecháva ruky mastné. Bez silikónu
a dermatologicky testovaný. Aplikujte na suchú umytú pokožku.
Vhodný pre dávkovač SKIN LINE.

Jemný čistiaci gél na citlivú pokožku.
Na šetrné a účinné umytie tela i vlasov. Prispôsobený ku pH pokožky.
Bez silikónu a dermatologicky
testovaný. Nevysušuje pokožku.
Vhodný pre dávkovač SKIN LINE.

Obsah: 1000 ml
Obj.č. 0890 600 206

Obsah: 2000 ml
Obj.č. 0890 600 601

NOVÉ!

Čistič rúk CLEAN ACTIVE / SUPER

Čistič rúk

Prostriedok na čistenie rúk s plastovými peelingovými časticami
na silné znečistenie. Odstraňuje nečistoty ako olej, mazivo, grafit,
kovový prach a sadze. Parfumovaný. Šetrný k pokožke. Prispôsobené
prirodzenému pH ľudskej pokožky. Dermatologicky testované. Bez
obsahu rozpúšťadiel a mydla.

Čistí a súčasne chráni. Udržiava pokožku vláčnu vďaka dermatínu.
Špinavé ruky umyje ľahko a pritom dôkladne. Zabraňuje dráždeniu
pokožky. PH-neutrálny a bez obsahu mydla. Ekologický a neupcháva
odtoky umývadiel.

Obsah: 2000 ml

Obsah (nádoba): 4 l
Obj.č. 0893 900 099

Active
Obj.č. 0890 600 603

Obsah (tuba): 350 ml
Obj.č. 0893 900 01

Super (extra silný)
Aj na veľmi znečistené ruky.
Obj.č. 0890 600 605

Nástenný držiak s dávkovačom
Obj.č. 0891 901
Pri odbere 6 ks Čističa rúk (obj.č. 0893 900 099)
Pri odbere 2 ks Čističa rúk (obj.č. 0893 900 099)
Cena dávkovača samostatne

Čistiaci gél na ruky
CITRÓN

Obsah: 1 l
Obj.č. 0893 955 210

Vynikajúca čistiaca sila. Obsahuje
abrazívne mikročastice a pemzu,
obohatené o glycerol a sericín.
Zabraňuje podráždeniu pokožky.
Sericín pomáha pri regenerácii
pokožky, hydratuje pokožku do hĺbky
a chráni ju pred externými látkami.
Hodnota pH 6,5/7,0. Neobsahuje
mydlo ani rozpúšťadlá. S integrovaným dávkovačom.
Obsah 5000 ml predstavuje cca. 1400 dávok.
Náklady na jedno umytie: 0,018 €.

Obsah: 4 l
Obj.č. 0893 955 211

Obsah: 5000 ml
Obj.č. 0893 954 1

Čistiaci prostriedok na ruky
Čistí a súčasne chráni, bezalkalický. Neobsahuje silikónový olej.
Chráni a udržiava pokožku vláčnu prostredníctvom zvláčňujúcej
prísady - dermatínu. Ekologicky nezávadný a biologicky
odbúrateľný.
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Mydlo na ruky
s mikrogranulami

Umývacia pasta
na ruky

Rýchlo odstraňuje z pokožky všetky znečistenia od stavebných
a karosárskych náterov, lepidiel, lepidiel na čelné sklá, tmelov, lakov,
tesniacich hmôt a pod. Zosilnený účinok vďaka obsahu mikrogranúl.
Balenie v plastovej nádobe.

Bez obsahu piesku (abrazívnych prísad). Optimálny čistiaci
účinok. Prostriedok preniká až do pórov. Nevysušuje pokožku. Silne
penivá. Úsporné použitie. Biologicky odbúrateľná.

Obsah: 4500 ml
Obj.č. 0893 934 11

Obsah: 10 kg
Obj.č. 0893 910 10
Dávkovacia pumpa
Obj.č. 0891 900 101

Tekuté mydlo

Ochranný krém na ruky

Vysoký čistiaci účinok a priaznivý, ochranný vplyv na pokožku.
PH-neutrálne. Zásobník dávkuje cca. 1 ml mydla, t.j. dostatočné
množstvo na jednorazové umytie rúk.

Zmývateľná ochrana rúk. Chráni ruky pred znečistením
spôsobeným olejom, tukmi a inými silnými nečistotami. Účinná
ochranná bariéra medzi pokožkou a pracovným materiálom.
Po rozotretí vytvára suchý, elastický a dotykovo odolný
ochranný film.

Obsah: 1 l
Obj.č. NB80 000 174

Nástenný držiak s dávkovačom
Obj.č. NB80 000 183

Obsah: 1 kg
Obj.č. 0890 600 100
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Nástenný držiak
Obj.č. 0891 900 102

