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SOP SPECJAL 
SYMBOL pH 

M-105 7 

 
 Niezwykle skuteczna pasta do rąk oparta na składnikach mineralnych i surowcach 

pochodzenia roślinnego. Doskonale usuwa trudno zmywalne, uporczywe zabrudzenia takie jak: smary, 

tłuszcze, oleje napędowe i hydrauliczne oraz inne płyny techniczne. Nie powoduje podrażnień skóry. 

Zapobiega wysuszaniu dłoni. Posiada przyjemną, lekką konsystencję. Produkt przebadany 

dermatologicznie. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- warsztaty mechaniczne, przemysł elektromechaniczny, zakłady ślusarskie itp.; 

- serwisy samochodowe. 

 

Skład: 
<5% niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% mydło sodowe, 

kompozycja zapachowa (Limonene), substancja konserwująca ( DMDM-Hydantoin/ 

Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone), substancje pomocnicze 

 

INCI: Kaolin, Aqua, Juglans regia, Sodium Tallowate, Cocamide DEA, Sodium Laureth 

Sulfate, Metoxymethylbutanol, Aloe Vera, Glycerin, Parfum, DMDM-Hydantoin/ 

Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone, Lactic Acid, Acrylates Copolymer, 

Limonene  
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Stosować na suche dłonie. Na silnie zabrudzone dłonie nanieść niewielką ilość pasty, wcierać aż do 

rozpuszczenia brudu, a następnie dokładnie spłukać i osuszyć ręce. W razie potrzeby czynność 

powtórzyć. 

 

ZAGROŻENIA: 

 
 

Uwaga 

 

Działa drażniąco na oczy 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
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TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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