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                                                  Teroquick
        Karta techniczna 

        Stan: 21.06.96 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                   Pasta do mycia rąk o wysokiej 
                                                                                                                                               skuteczności działania. 
                                                                                                           Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.   
 
                                                                                                                     Baza: anionowe tensydy i środki trące  
 
 
Charakterystyka:              Teroquick jest pastą do mycia rąk o wysokiej skuteczności działania i nie 
                                                  zawierającej rozpuszczalników. Zawiera środki trące i anionowe tensydy  
                                                  dla mycia mocno zabrudzonych rąk. Pasta nie zawiera piasku i dlatego nie zapycha 
                                                  syfonów umywalkowych. Jako środek ścierny zawiera stępione i dlatego delikatne 
                                                  dla skóry rąk zmielone miękkie drewno. Teroquick ulega biologicznej degradacji  
                                                  ( przyrząd pomiarowy OECD-302 B, Protokół Nr 8901AL02542, luty 1989, Instytut 
                                                  Fresenius, Taunusstein).  
 
Zastosowanie:                         Teroquick jest szczególnie wskazany do szybkiego, gruntownego umycia mocno 
                                                  zbrudzonych rąk w warsztatach samochodowych. 
 
 
Dane techniczne:                     Kolor:                            jasnobeżowy 

Zapach:                                      środka zapachowego 
Konsystencja:    pasta 
Gęstość:    ok. 0,78 g/cm3   

                                                   Wartość pH:                               ok. 6,5 
 
Nakładanie:   Uwaga wstępna  

Przed rozpoczęciem stosowania pasty należy zapoznać się ze środkami 
ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie 
bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem 
znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki 
ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.  

 
Stosowanie 
Zabrudzone ręce zwilżyć wodą. Wziąć w ręce trochę pasty i intensywnie wcierać. 

             Przy bardzo mocnych zabrudzeniach dodatkowo trzeć załączoną do pasty w 
             wiaderku szczoteczką. Na koniec dokładnie spłukać po bieżącą wodą. 

                                                   Jeżeli przed pracą ręce zostały profilaktycznie ochronione, np. kremem 
                                                   „Niewidzialne rękawiczki”  to należy go, przed myciem rąk pastą Teroquick,  
                                                  usunąć albo przez umycie w czystej wodzie, albo zmywaczem alkalicznym  
                                                  ( np. mydłem). 
  
Magazynowanie:  Zagrożenie przemarznięciem:  tak 

Zalecana temperatura składowania:  10 do 20 °C  
Czas składowania:   12 miesięcy                                                                 
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Forma dostawy:               Puszka                                        350 ml 
                                                   Wiadro                                         12,5 l  
 
Wskazania/ rady 
dotyczące bezpieczeństwa/ 
oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazówka: Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia kremu i jego zastosowań oparte są 

na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na będące poza naszym wpływem 
zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla 
sprawdzenia przydatności naszych produktów do zamierzonych celów. Ani wskazówki 
zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą 
odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa 
producenta. 

 
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą 
ważność 

 
 

Polska       Niemcy  
     

Henkel Polska S.A    Henkel Teroson GmbH 
ul. Domaniewska 41/MARS   D-69112 Heidelberg 
PL-02-672 Warszawa 
Telefon (022) 56 56 200    Hans-Bunte-Straße 4 
Telefax (022) 56 56 222    D-69123 Heidelberg 
      Telefon (06221) 704-0 
      Telefax (06221) 704-698 

 


