
návod k použití
Aplikujte ubrousek přímo na ruce dokud znečištění nepovolí.

Vlastnosti Výhody

Efektivní

• ubrousky napuštěné kapalinou na bázi dvojsytných esterů, které rychle 
a bezpečně odstraňují tiskařské inkousty, syntetické, dvousložkové 
a celulózové laky, základové nátěry a laky, tmely, lepidla a montážní pěnu 
a další znečištění vznikající v tiskárnách a lakovnách

Účinné • pevné, extra velké ubrousky s vysokou absorpcí čistí rychle a efektivně 
a nezanechávají pocit lepkavých rukou

S obsahem glycerinu • účinný a k životnímu prostředí přátelský glycerin hydratuje a pečuje 
o pokožku a zanechává ji hebkou a vláčnou

Citrusová vůně • citrusové aroma vyvolává při použití příjemný pocit a zanechává na 
pokožce příjemnou vůni

Pečující složení • ideální alternativa k čističům na bázi rozpouštědla vhodná pro každodenní 
použití

Praktické • praktické balení na cesty i na pracoviště bez nutnosti použití vody

Hygienické • uzavíratelné balení chrání ubrousky před vnějším znečištěním a vysycháním

Technický list

MYtí
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oblast použití
Pro použití bez vody na cestách nebo na pracovišti.

impregnované ubrousky na čištění silně 
znečištěných rukou, odstraňují barvy, 
pryskyřice a další typy znečištění.

Swarfega¨ Black Box



složení

AQUA, ALCOHOL DENAT., DIMETHYL GLUTARATE, GLYCERIN,
DIMETHYL SUCCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, TRIDECETH-5,
PARFUM, PHENOXYETHANOL, CITRIC ACID, TETRASODIUM
IMINODISUCCINATE.

testy účinnosti

dodržování právních předpisů
Produkt je registrován jako kosmetický přípravek 
a je v souladu s nařízením ES č. 1223/2009 
o kosmetických přípravcích. 

bezpečnostní list
Aktuální bezpečnostní list si můžete stáhnout na webu 
www.apexsystems.cz/dokumentace v sekci bezpečnostní 
listy/Deb - Stoko

skladování
Produkt může být skladován v uzavřeném stavu při pokojové 
teplotě po dobu delší, než 30 měsíců. Doba použitelnosti po 
otevření: viz. označení na etiketě. Datum výroby je uvedeno na 
obalu pětimístným kódem ve formátu ABCDE, kde ABC je den 
v roce od začátku roku, kdy byl přípravek vyroben, 
a DE informuje o roce výroby (např. 03012 znamená 30. den 
roku 2012, tedy 30. ledna 2012).

balení

objednací číslo balení karton
D18440DT 70 ubrousků 6 ks

D18420 150 ubrousků 4 ks

D84420 Držák na zeď pro 
balení 150 ks 1 ks

Apex Central Europe, s.r.o, 664 56 Blučina 627, Tel. +420 519 421 726, 
Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz, www.apexsystems.cz

výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zjištění a očekávání. Odpovídají našim 
nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob. 
Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky.

první pomoc
při styku s očima: Odstraňte kontaktní čočky a široce rozevřete 
oči. Pokračujte v oplachování po dobu minimálně 10 minut. 
Dojde-li po omytí k výskytu příznaků, ihned vyhledejte lékařskou 
pomoc.
při požití: ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Mějte k dispozici 
balení produktu nebo etiketu.

dermatologicky testováno
48hodinový single patch test. Přípravek nedráždí 
pokožku.

toxikologicky testováno
Výrobek byl nezávisle posouzen pro lidskou spotřebu
z hlediska toxocity a stability produktu, a byl prohlášen za 
bezpečný pro úmyslné použití, splňující všechny příslušné 
regulační požadavky.


