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TEKUTÁ PASTA NA MYTÍ RUKOU 
Flüssige Handwaschpaste 

POPIS Mimořádně jemný, k pokožce neutrální a pastovitý čisticí prostředek rukou s ob-
sahem ochranných a hydratačních látek. Odstraňuje i odolné nečistoty, jako jsou 
oleje, tuky, brzdový prach, dehet, živice, barvy apod. Skládá se z vysokého podílu 
obnovitelných surovin a obsahuje pouze přírodní brusiva vyrobená z jemně mleté 
kukuřičné mouky, které neucpávají odtoky a odpadní potrubí. Pasta neobsahuje 
rozpouštědla a silikony a její hodnota pH k pokožce je neutrální. Tím je zajištěno 
zachování přirozené kyselé ochrany pokožky. Pasta byla dermatologicky testo-
vaná. 

VLASTNOSTI - čistí efektivně, důkladně a šetrně 
 - chrání pokožku a pečuje o ni 
 - úsporná spotřeba 
 - dermatologicky testováno 
 - příjemná vůně 
 - neutrální vůči pokožce 
 - výborná pěnivost 
 - multifunkční využití 

TECHNICKÁ DATA Hodnota pH : 4,2 – 4,8 
 Hustota : cca 1,065 – 1,084 g/cm3 
 Barva / vzhled : béžová 

Viskozita : střední viskozita 
 Pěnivost při +24 °C : dobrá 
 Vůně : charakteristická 
 Forma : tekutá 
 Bod vzplanutí : není použitelný 

Skladovatelnost v originálním 
 uzavřeném obalu : 30 měsíců 
 Skladovatelnost v otevřeném obalu : 12 měsíců 
 Doporučená skladovací teplota : +15 – +25 °C 

OBLAST POUŽITÍ Pasta pro čištění znečištěných rukou. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Pastu je možno aplikovat pomocí Liqui Moly Dávkovací láhve pro mycí pastu (obj. 
č. 3353). 

 Vytlačené množství pasty nanést na suché ruce a pastu v nich důkladně rozetřít 
až do úplného rozpuštění nečistot. Potom přidat trochu vody a ruce umýt. Nakonec 
ruce pečlivě opláchnout vodou a osušit. 

SNÁŠENLIVOST 
S POKOŽKOU  Tekutá pasta na mytí rukou byla podrobená rozsáhlým lékařským testům snášen-

livosti s pokožkou a byla shledána jako nedráždivá. Pasta obsahuje kombinaci 
chemických látek s mycím účinkem, které se testovaly obzvláště na snášenlivost 
s pokožkou. Dále pasta obsahuje vysoce účinné látky s ochranným účinkem na 
pokožku. 

PŘEDPISY  Tekutá pasta na mytí rukou podléhá kosmetickým předpisům (KVO) a kosmetic-
kým nařízením podle EU a zákonům o potravinách a spotřebních předmětech 
(LMBG). Tekutá pasta na mytí rukou nepodléhá zákonu o chemických látkách 
a směsích a rovněž předpisům o nebezpečných chemických látkách. 
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TEKUTÁ PASTA NA MYTÍ RUKOU 
Flüssige Handwaschpaste 

EKOLOGIE  Tekutá pasta na mytí rukou nepodléhá zákonu o snášenlivosti mycích a čisticích 
prostředků se životním prostředím (WRMG). Přesto tento čisticí prostředek splňuje 
požadavky na biologickou odbouratelnost stanovenou v tomto zákonu pro mycí 
suroviny. 

SKLADOVÁNÍ  Tekutá pasta na mytí rukou se podle kosmetických předpisů může skladovat nej-
méně 30 měsíců v uzavřeném originálním obalu při pokojové teplotě. 

DALŠÍ POZNÁMKY  Každý třetí je dnes alergik. Choroby kůže stojí na vrcholu pracovních onemocnění 
a mohou vést k pracovní neschopnosti. Kvůli vysokému zatížení pracovního pro-
středí škodlivými látkami jsou požadována především ochranná opatření. Právě 
v chladných obdobích roku je velmi důležitá vlhkost a mastnota pokožky. V tomto 
období je vzdušná vlhkost velmi nízká, protože studený vzduch nemůže obsahovat 
tolik vlhkosti jako vzduch teplý. Také člověk v chladu neprodukuje tolik kožního 
tuku. Tak se lehce stane, že v těchto proměnlivých podmínkách dojde k vysušení 
a popraskání kůže rukou, což se projeví bílým povlakem na pokožce. Ta se musí 
speciálně ochránit, protože se rychle může stát nechráněnou. K tomu je vhodný 
produkt Liqui Moly – Ochranná pasta na ruce (obj. č. 3334). Informace o správné 
péči poskytuje náš Plán ochrany pokožky (obj. č. 6243). 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 3355 D-GB-I-E-P 
 10 l plastové vědro Obj. č. 3354 D-GB-I-E-P 
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