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OCHRANA POKO KY

Pred prácou a po ka dom istení poko ky
Produkty ochrana poko ky zni ujú napätie na poko ke pri práci a mô u by pou ité ako preventívne opatrenie predchádzajúce
po kodenie chemickými látkami alebo pracovnými podmienkami.
Dôle ité je správny výber produktu, preto e a potom mô e by poko ka ú inne chránená. Tu vám mô e pomôc jasný popis a
zrozumite né piktogramy. Na prvý poh ad vám preto bude ahké ur i oblas pou itia ( na ochranu ) produktov HERWE.

ISTENIE POKO KY

Pred prestávkami a po práci
istením sa zabra uje po kodenie poko ky. Zárove sa odstránuje ru ivé zne istenie poko ky (pred prestávkou alebo po práci). Dôraz
nie je na rýchlos , ale prvoradé je úplné vy istenie.
Najdôle itej ím kritériom pri výbere istiacich produktov preto je najú innej ie istenie s minimálnym dopadom na citlivos poko ky.
Vyberte si z na ej ponuky vhodný istiaci produkt na poko ku vyladený k zne isteniu vyskytujúce sa vo svojich pracovných oblastiach.

O ETRENIE POKO KY

Po práci
Poveternostné vplyvy a silné pracovné za a enie poko ky zmier ujú dôle ité komponenty, ako sú lipidy alebo hydrata né zlo ky. Rege nerácia poko ky asto nie je mo ná bez pomoci kvalitných produktov.
Kozmetický produkt podporuje svojím zlo ením a tento proces regenerácie pre starostlivos o poko ku po práci. Pôvodná pru nos a
funkcia odolnosti ko e je tak obnovená.
Vyberte si z na ej ponuky vhodný produkt pre starostlivos o poko ku.
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OCHRANA POKO KY

Pri výmene pracovných pozícií

HERWESAN ALL-IN-ONE

V prípade silného zne istenia

HERWESAN PRO

ISTENIE POKO KY

Pri silnom a hrubom zne istení

HERWE ORANGE FRESH

Pri peciálnom zne istení

VERTULIN SPEZIAL

O ETRENIE POKO KY

Jemne mastný krém

HERWE CURA

PECIÁLNE PRODUKTY

Pri UV iarení

HERWESAN UV

Proti zápachu a ples ovým ochoreniam nôh

HERWE FUSS SPRAY
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HAUTSCHUTZ

OCHRANA POKO KY

Herwesan All-In-One
Pri výmene pracovných pozícií

ahko roztierate ný, rýchlo sa vstrebáva, ochranná emulzia O/W
(vo vode rozpustné látky)
Odolný vo i rozpusteniu vo vode a vo vode nerozpustné látky
Nie je mastný
Nezanecháva odtla ky a bez silikónu
Univerzálne pou itie
obj. .

0686 400 001
0686 400 002

obsah

100 ml
1000 ml

Herwesan Pro
V prípade silného zne istenia

peciálny produkt na silné zne istenie
ahko roztierate ný, rýchlo sa vstrebáva, vo vode rozpustný krém
Typ emulzie O/W (vo vode rozpustné látky)
Absolútne vhodný na pevné uchopenie
Aktívne podporuje následné istenie poko ky
Neobsahuje silikón
pH poko ky neutrálne
Oblas pou itia:
Oleje, mazivá, kovový odpad, staré oleje, prach, sadze

obj. .

0686 400 003
0686 400 004

obsah

100 ml
1000 ml
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ISTENIE POKO KY

Herwe Orange Fresh ( pomaran )
Pri silnom zne istení

Tekutá pasta s jemným plastovým zrnom
Silný istiaci ú inok pri dobrej zná anlivosti s poko kou
Z éterických olejov na báze prírodných rozpú adiel
Príjemný, svie e parfumovaný
Prispôsobený pH poko ky
Oblas pou itia pri olejoch a mastnom priemyselnom zne istení,
kovový prach a podobné výrobné procesy
obj. .

obsah

0686 400 005
0686 400 006

250 ml
2000 ml

Vertulin Spezial
V prípade peciálneho zne istenia

Tekutá pasta s jemným plastovým zrnom
Silný istiaci ú inok pri dobrej zná anlivosti s poko kou
Z éterických olejov na báze prírodných rozpú adiel
Príjemný, svie e parfumovaný
Prispôsobený pH poko ky
Oblas pou itia pri olejoch a mastnom priemyselnom zne istení, kovový
prach a podobné výrobné procesy

obj. .

0686 400 007
0686 400 008

obsah

250 ml
2000 ml
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O ETRENIE POKO KY

Herwe Cura
Pre normálnu starostlivos

Jemne mastný krém
Obsahuje prírodné oleje a v elí vosk
Dobre sa vstrebáva, zaru uje príjemný pocit poko ky
Podporuje regeneráciu poko ky
Slabo parfumovaný, bez silikónu
Vhodné pre v etky typy poko ky
obj. .

0686 400 009
0686 400 010

obsah

100 ml
1000 ml

PECIÁLNE PRODUKTY

Sunblocker HERWESAN
Pri umelom a prírodnom UV iarení
Vodotesný, ahko sa rozotiera a rýchlo sa vstrebáva
Dermatologicky testovaný
Ochranný faktor (chrániaci pred UV lú mi) 30
Tie sa odporú a ako ochrana pri zváraní
Slabo parfumovaný, bez silikónu

obj. .

obsah

0892 201 005

100 ml

HERWE Sprej na nohy
peciálne navrhnutý na pou itie do pracovných topánok a vo vysokých i mách
Osvie uje, zni uje potenie nôh a podporuje prevenciu ples ových ochorení nôh
Obsahuje ochladzujúce, povzbudzujúce a na dobrý obeh podporujúce látky ako
je napríklad mentol, mätový olej a gáfor
Harman ek a hydratácia poskytnú upokojujúci ú inok
Oblas pou itia:
Pri práci, kde sú nohy v obuvi uzavreté a parené
Mô e to vies a k ples ovým ochoreniam a zápachu nôh
Vhodný pre ka dodennú starostlivos
Tie je mo né postrieka obuv proti mykózam

obj. .

0686 400 011
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obsah

100 ml

SYSTÉM ZÁSOBNÍKOV
Zásobník RECA Hero
Nárazu odolný a trvanlivý, z plastu vystu eného sklenenými vláknami
Ve ká stlá acia plocha, vhodný na stla enie lak om
Systém pre reguláciu zdvihu erpadla
Jednoduchá výmena
Vhodný pre 1000 ml a 2000 ml vreckové f a e

Objednávacie íslo: 0686 400 012

Zásobník Herwemat Uni 2000 Tri
Nárazu odolný a trvanlivý, z plastu vystu eného sklenenými vláknami
Ve ká stlá acia plocha, vhodný na stla enie lak om
Systém pre reguláciu zdvihu erpadla
Jednoduchá výmena
Vhodný pre 1000 ml a 2000 ml vreckové f a e

Objednávacie íslo: 0686 400 013
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Pozrite si tie na u ponuku z chémie a potravinárskej chémie

RECA | DR Í. PÔSOBÍ. NAPREDUJE.
Vá úspech je aj na ím úspechom

RECA Slovensko s.r.o.
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: (+421) 2 4445 5916
fax: (+421) 2 4445 5900
reca@reca.sk

®

AAA

Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti

www.reca.sk

Vá kompetentný partner pre dodávky - spojovacieho materiálu - v tacieho a brúsneho materiálu - chemických
prostriedkov - kotviacej techniky - diamantovej techniky - náradia ru ného a elektrického - dielenského vybavenia prípravkov na údr bu pre autoservisy - slu ieb zameraných na optimalizáciu v etkých logistických procesov - RFID
systémov.

