OVERFLATEBEHANDLING
VERNEPRODUKTER
OG BESKYTTELSE

Pevaperm

Håndbeskyttelseskrem
for vått og tørt arbeid
• Reduserer kontakt mellom huden og
skadelige stoffer
• Enklere rengjøring av huden
• Inneholder fuktighetsgivende stoffer
• Silikon fri
• Ikke fetende
• pH-nøytral

BESKRIVELSE:
Pevaperm er en olje-i-vann krem som beskytter
huden slik at den naturlig motstår påvirkninger fra
skadelige stoffer. Egner seg for både vått og tørt
arbeid. Fettfasen smører huden og beskytter den
fra vann og vannløselige stoffer.
Pevaperm inneholder et oljeavstøtende stoff for å gi en
viss beskyttelse mot oljer.
Pevaperm beskyttelseskrem gjør det enklere å rengjøre
hendene etter arbeid fordi skitt fester bedre på en
tørr og sprukken hud. Pevaperm inneholder naturlig
hudvennlig Bisabolol fra kamilleplanten. Den er uten
konserveringsmidler og silikonfri og kan anbefales
til verksteder som utfører spraylakkering av biler.
Pevaperm er økonomisk i bruk da den trenger inn
i huden ved sparsomt bruk. For en god håndpleie
anbefales det å gni inn ett tynt lag med Pevaperm,
med 4 - 5 timers intervall. Pevaperm kan brukes over
hele kroppen. Pevaperm er nøye utviklet og testet over
mange år for å gi god hudbeskyttelse.
BRUKSOMRÅDER:
- Beskytter mot vann- og ikke vannbaserte stoffer

INGREDIENSER
AQUA, GLYCERYL STEARATE, SORBITOL, MYRISTYL LACTATE, TRICONTANYL PVP,
CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, GUAR
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, BISABOLOL, PARFUM,
SODIUM DIETHYLENETRIAMINE, PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE,
PHENYLPROPANOL, PROPYLENE GLYCOL, METHYLISOTHIAZOLINONEA

VARENUMMER
PEV18200

FORPAKKNING
100ml Plasttube

PEV18050

500ml Flaske m/pumpe

PEV18300

1L Flaske

PEV18220

1L Softflaske

BESKYTTER MOT:
- Smøremidler
- Fortynnede syrer og alkalier
- Rust
- Fargestoffer
- Sement
- Kalk
- Ulike limtyper
- Polyuretanskum
- Tetting
- Kulde
- Kraftfull beskyttelse mot polymerbaserte kombinasjoner
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