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Nazwa produktu: pasta do mycia rąk dla lakierników i 

mechaników APP EXTRA Clean. APP nr: 090100, 090101. 
 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
Pasta do mycia rąk usuwająca w łagodny sposób (bez szorowania lub stosowania 
agresywnych rozpuszczalników) trudno zmywalne substancje takie jak: dwuskładnikowe 
lakiery akrylowe i poliuretanowe, lakiery bazowe, farby drukarskie, żywice, smary i smołę 
oraz pianki poliuretanowe. 
Pielęgnuje oraz zmiękcza stwardnienia dłoni powstałe w wyniku pracy. 
Jest produktem przyjaznym dla środowiska naturalnego, ulega biodegradacji. 
 
Opakowanie: 
 

0,5 L; 3,0 L. 

Produkt i dodatki: 
 

EXTRA Clean, woda. 

Podstawowe składniki: 
 

woda, emulgatory, materiały ścierne, zagęszczacze i estry. 

Barwa: 
 

biało-szara. 

pH: 
 

9,0. 

Gęstość: 
 

1,3 g/cm³. 

Lepkość: 
 

800 mPas (20ºC). 

Zastosowanie  
Produkt przeznaczony do stosowania w: 

• warsztatach blacharsko-lakierniczych, 
• mieszalniach farb i lakierów, 
• lakierniach przemysłowych, 
• zakładach przemysłu farbiarskiego, 
• zakładach graficznych i drukarniach, 
• warsztatach mechanicznych, 
• na budowach, 
• garbarniach. 
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Stosowanie: 
 

 
Pobrać z opakowania odpowiednią ilość pasty i wcierać dokładnie w 
suchą skórę dłoni przez około 30 sekund. Odczekać 10-15 sekund 
aby pasta skutecznie zadziałała na nagromadzone na skórze 
zabrudzenia. 
Ręce umyć i spłukać ciepłą wodą a następnie wytrzeć czyściwem 
papierowym APP Basic, APP Economic Plus lub APP Standard lub 
osuszyć suszarką. Zużyte czyściwo umieścić w pojemniku pod 
umywalką. 
NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA! 
Wcieranie i mycie wykonać zgodnie z techniką opracowaną przez 
G.A.J. Ayliff’a, zatwierdzoną przez CEN (European Committee 
for Standardization). 
 

Technika mycia rąk 
zatwierdzona przez 
CEN: 

 
 

 
 

1 Pocieranie 
wewnętrznych 
części dłoni. 

 
 

2 Pocieranie 
wewnętrzną 
częścią prawej 
dłoni o 
grzbietową część 
lewej dłoni, a 
następnie w 
zmienionej 
kolejności. 

 
 

3 Pocieranie 
wewnętrznych 
części dłoni z 
przeplecionymi 
palcami, aż do 
zagłębień 
między palcami. 

 
 

4 Pocieranie 
górnych części 
palców prawej 
dłoni o 
wewnętrzną część 
lewej dłoni 
palcami 
złączonymi, a 
następnie 
odwrotnie. 

 
 

5 Obrotowe 
pocieranie kciuka 
prawej dłoni o 
wewnętrzną część 
zaciśniętej na niej 
lewej dłoni, 
a następnie 
odwrotnie. 

 
 

6 Obrotowe 
pocieranie 
wewnętrznej 
części lewej dłoni 
złączonymi 
palcami dłoni 
prawej, 
a następnie 
odwrotnie.  
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Pielęgnacja dłoni: Do pielęgnacji skóry dłoni zastosować krem ochronny do rąk. 

 
Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach 
w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem. 
 

Przepisy BHP: 
 

 
 

 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

LZO/VOC:  
Produkt nie zawiera żadnych lotnych związków organicznych. 
 

 


