OSOBNÍ HYGIENA

REK®- KONEC
04/2021
Vynikající regenerační krém na ruce s hydratačními
účinky obohacený výtažky z včelího vosku a vitamíny A,
B, E, H, K, PP.

POUŽITÍ
REK® dokonale vyživuje a zvláčňuje pokožku Vašich rukou po namáhavé práci ve všech oblastech průmyslu a údržby.
Pokožce zároveň poskytuje účinnou ochranu a zanechává po aplikaci příjemnou vůni. Velmi dobře se vstřebává
a nezanechává pocit mastných rukou. REK® díky svému složení (obsahuje výtažky z včelího vosku a vitamíny A, B, E, H,
K, PP) dokáže kvalitně ošetřit pokožku Vašich rukou po práci s různými chemikáliemi, odmašťovacími prostředky,
rozpouštědly, barvami a výrazně přispívá k její regeneraci. REK® doporučujeme používat zejména po aplikaci mycího
prostředku OTAVON® (je použit stejný parfém) a jiných mýdel a saponátů.

VÝHODY
pokožku vyživuje, zvláčňuje a přispívá k její celkové
regeneraci

dobře se vstřebává
nezanechává pocit mastných rukou

zanechává příjemnou vůni

NÁVOD K POUŽITÍ
REK® naneste v přiměřeném množství na umyté a vysušené ruce, důkladně jej vetřete do pokožky.

BEZPEČNOST PRÁCE
TECHNICKÁ DATA
Teplota skladování:

od 8 °C do 30 °C
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REK®- KONEC 04/2021
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NOVÝ
OTAVON®

NR® NEVIDITELNÉ
RUKAVICE

OTAVON®
3000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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