
OSOBNÁ HYGIENA

Naše ústne a písomné technické doporučenia predávame s najlepším vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Vo vzťahu k prípadným právam tretích osôb vás neoslobodzujú od vlastných 
skúšok výrobkov podľa účelu použitia. Aplikácie produktov uskutočnené mimo naše kontrolné možnosti sú preto výhradne vo vašej zodpovednosti. Samozrejme zaručujeme kvalitu produktov 
podľa našich predajných a dodacích podmienok. NOVATO SK, spol. s r.o. Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 SKALICA, Tel./Fax: 034/6647697                                                                               www.novato.sk

A–N    |    N–R    |    R–Z

Veľmi účinný čistiaci prostriedok určený k odstraňovaniu mastnoty, farieb, živíc, lepidiel a veľmi zažra-
nej špiny z pokožky, pričom ju zároveň chráni a udržuje vláčnu. Využíva brúsneho efektu špeciálnych 
mikročastíc. 

POUŽITIE
MEŠ® je vďaka svojim čistiacim schopnostiam veľmi vyhľadá-
vaným pomocníkom pri umývaní silno znečistených rúk po 
práci v opravárenských a údržbárskych dielňach, lakovniach,
autoservisoch, ťažkých prevádzkach atď.

CHARAKTERISTIKA
MEŠ® je vyrobený novou technológiou, kedy sa využíva brús-
neho efektu špeciálnych mikročastíc pri odstraňovaní aj silno 
zažranej špiny. Nedochádza tu však k poškodeniu pokožky 
ako pri používaní výrobkov s pieskovými brusivami. Lanolín, 
ktorý je vo výrobku obsiahnutý, nahrádza prirodzenú mast-
notu kože a udržiava ju vláčnu aj po umytí.

VÝHODY
• odstraňuje zažranú špinu neagresívnym spôsobom
• veľmi dobre sa zmýva
• pokožku chráni a regeneruje
• zanecháva príjemnú vôňu aj po opláchnutí

NÁVOD NA POUŽITIE
MEŠ® sa v malom množstve nanesie na ruky. Potom sa dô-
kladne vtiera do znečistenej pokožky bez použitia vody.  

Po aplikácií sa opláchne vlažnou vodou a ruky sa dôkladne 
osušia.

TECHNICKÉ DÁTA
Charakter:  viskózna tekutina s vôňou
pH faktor:  7,5–8,5
Toxicita:  škodí pri požití
Horľavosť:  nehorľavý
Farba:  zelená
Zloženie:  zmes tenzidov, lanolínu, 
 emulzifikátorov a jemného abraziva

SÚVISIACE PRODUKTY 
• NR®  •  REK®  

MEŠ®

 
OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml dóza 250 000
10 l kanister 250 010
40 l kanister 250 040
dávkovač 251 000
zásobník s dávkovačom 251 005




