
 

X-TREME Hand Protection (XHP)  este o loţiune care realizează pe suprafaţa mâinilor 

o peliculă protectoare cu rol de barieră mecano-chimică pentru impurităţile 

insolubile în apă şi are efect antimicrobian. Îndepărtarea ulterioară a acestora se 

realizează prin spălarea NUMAI CU APĂ. Conţine ingredienţi de condiţionare a pielii: 

vitamina E şi Aloe Vera. 

X-TREME HAND PROTECTION
Soluţie de protecţie a mâinilor împotriva impurităţilor insolubile în apă  

  
» Recomandată pentru munca în condiţii grele;

 » Spălarea ulterioară numai cu APĂ.  
     

  Avantaje: 

• utilizare simplă, efect spectaculos, timp de spălare redus; 
 • după aplicare mâinile nu vor rămâne uleioase; 
 • pentru curăţarea pielii se utilizează APA ca singur mijloc de curăţare; 
 • nu este nevoie să se utilizeze săpun sau diluant; 
 • după utilizare, mâinile vor rămâne curate, catifelate şi dezinfectate ;
 • pH-ul de 5,5-7 este corelat cu pH-ul natural al pielii, asigurând o bună tolerabilitate cutanată ;
 • ambalaj ce permite dozarea optimă.

Mod de utilizare: 
Înainte de începerea lucrului se aplică produsul pe suprafaţa mâinilor care trebuie să fie curate, uscate şi sănătoase, fără 
afecţiuni cutanate (dermatite, ulceraţii, plăgi). 
Pentru aplicare, puneţi în palmă cantitatea optimă de soluţie (astfel încât mâinile să fie complet acoperite cu un strat subţire 
şi uniform) şi frecaţi bine mâinile, insistând asupra unghiilor, cutelor şi între degete. 
Pe timpul lucrului se va evita contactul cu apa sau cu substanţe solubile în apă (acizi, baze, alcooli, etc). 
Pentru îndepărtarea impurităţilor depuse se utilizează numai apa. În zona unghiilor, folosirea unui burete sau a unei periuţe 
facilitează o curăţare mai rapidă. 
Dacă impurităţi precum vaselină, ulei, vopsea nu s-au uscat înaintea spălării, se va utiliza o substanţă auxiliară (praf, talc, 
bentonita), tamponându-se mâinile cu una din acestea pentru uscare mai rapidă, astfel murdăria nefiind transportată în  
zonele deja spălate şi  astfel neprotejate. 
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X-TREME

Cum acţionează XHP? 
XHP formează o peliculă protectoare pe suprafaţa pielii şi a unghiilor asigurând 
protecţia  în caz de contact accidental cu impurităţi de genul: lacuri şi vopsele pe 
bază de solvenţi nepolari şi/sau slab polari (nu conţin apă), adezivi pe bază de 
solvenţi nepolari şi/sau slab polari, combustibili lichizi (motorină, benzină, etc.), 
uleiuri minerale, unsori consistente (vaselină), diluanţi organici (white spirit, 
tetraclorură de carbon, etc.), aerosoli solizi de săruri de metale grele, gudroane 
(bitum) şi curăţarea rapidă a mâinilor. 
Pelicula protectoare este continuă, suficient de aderentă pe piele şi nu se 
îndepărtează în condiţii normale de lucru (aproximativ 4 ore), dacă se evită 
contactul cu apa sau cu substanţe solubile în apă. Asigură un înveliş protector care 
nu este uleios.

1. Aplicare XHP 2. Lucru

3. Spălare numai
    cu APĂ 

4. Evidenţiere efect



Proprietăţi tipice:
Aspect: Lichid translucid
Culoare: Albastră
Miros: Parfumat
Densitate la 20°C, g/cm³ : 1,007-1,020 
pH: 5,5-7,0

Durata de depozitare:
Produsul îşi conservă proprietăţile 30 luni cu condiţia 
păstrării în ambalajul original etanş.

Ambalare: 
• Flacon funcţional tip Aplicator spumă, reîncarcabil, 

de 200 ml.
• Flacon PE de 1 l /canistra 5 l.

Informatii privind securitatea :

Consultaţi Fişa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la 

dispoziţie de Producător, ce oferă informaţii referitoare la 

cerinţele legate de depozitare, de siguranţă şi manipulare 

precum şi cele ce decurg din reglementările locale în 

domeniul sănătăţii şi siguranţei.

Important:
Informaţiile prezentate în acest document reflectă nivelul experienţei şi cunoştinţelor noastre în domeniu. Pentru o mai bună conformare a 
produsului la nevoile dumneavoastră, vă recomandăm realizarea unor teste înainte de utilizarea efectivă a produsului. 

• Notificat la Ministerul Sanatatii Publice (49021/04.09.2008);

• Testat dermatologic la Institutul de Sănătate Publică -Bucureşti; 

• Testat caracter bactericid la Institutul Cantacuzino-Bucuresti.
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