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 ROYAL  

Krémová abrazivní kapalná pasta 
na mytí rukou  

ROYAL je abrazivní produkt na 
mytí rukou s neutrálním pH 
obsahující aktivní tenzidy 
přírodního původu. Má 
krémovou konzistenci.   
 

  

PROČ  ROYAL  byl navržen pro řešení problémů silně znečištěných rukou. Rychle a 
snadno dstraňuje z rukou depozity jako jsou: tuky, oleje, vazelíny, spálené a 
intenzivně pigmentované lubrikanty, vyjeté oleje dieselových motorů, prach, 
smog, ferodový prášek, hlína, vosky, lepidla, rostlinné oleje, apod. 
 
ROYAL odstraňuje z rukou znečištění snadno a rychle a díky speciálnímu 
složení zachovává přirozenou rovnováhu pokožky bez postranních účinků.  
 
Vlastnostni produktu:  
 

• obsahuje pouze surovniny přírodního původu 
• neobsahuje rozpouštědla ani alkálie 
• obsahuje změkčovací látky, které chrání a vyživují pokožku 
• má neutrální pH  
• obsažené aktivní tenzidy jsou všechny dermatologicky testovány 
• je příjemně parfémovan 
• Je biologicky stabilní a nepodléhá tvorbě plísní nebo rozkladu 
• neobsahuje žádná barviva, produkt je zářivě bílý. 
• abrazivní složka nebobtná a neblokuje tedy potrubí  
• tvrdost abrasivní složky je kalibrována tak, aby nepoškrábala 

pokožku 
• lze aplikovat na vlhké i suché ruce 

 
 
Produkt může být dávkován s použitím  dávkovače (pumpička) do víčka a 
rozšířené hrdlo dovoluje nabírat produkt také přímo do rukou, když je tuba 
téměř prázdná.  

  

JAK  ROYAL může být použit na vlhkých i suchých rukou, i když použití na 
vlhkých rukou je lepší, protože krém je lépe zpracovatelný. Pro aplikaci 
krému se používá dávkovače ve víčku: odebírané množství je podáváno 
jednoduše stisknutím pumpičky do dlaně, energicky protírejte a soustřeďte 
se zejména na místa pod nehty a kůži pod nehty.    Jakmile došlo 
k emulsifikování nečistoty, opláchněte vodou. Změkčovací krém a nutriční 
účinek budou ihned patrné, ruce budou čisté a pokožka bude měkká a 
chráněná. Trvalé používání ROYAL zabraňuje dermatitidě a červenání 
rukou, zejména při nízkých teplotách a suchém vzduchu.   

  

KDE PRŮMYSL - DŮM, GARÁŽ A ZAHRADA - HOBBY 
 
Autoservisy a pneuservisy 
Strojírenství a kovovýroba 
Potravinářský průmysl 
Petrochemický průmysl 
Stavebnictví, teplárenství a klimatizace 
Hobby, garáž a zahrada 
Obecně všechny činnosti v údržbě   

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

130.005 
130.020 
 

Tuba 2500 ml 
Kanystr 20 kg 
 

Karton  6 kusů 
kus 

 


