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7 doskonałych powodów, by używać ISODERME 
1. ISODERME to krem ochronny do zastosowania przed rozpoczęciem prac, który zabezpiecza przed 
agresywnymi substancjami występującymi w miejscu pracy. 
2. Tworzy elastyczną i ochronną powłokę utrzymującą się przez pół dnia 
3. Redukuje ryzyko chorób skóry (dermatozy). Zapobiega nagromadzeniu się zabrudzeń. 
4. Zawiera specjalne związki, bardzo dobrze tolerowane przez skórę, które ułatwiają usuwanie 
zanieczyszczeń. 
5. Posiada procentowo wysoką zawartość ładunku mineralnego, tworzącego delikatną powłokę ochronną na 
skórze, co w połączeniu z innymi składnikami produktu zmniejsza przenikanie szkodliwych substancji do 
najbardziej zewnętrznych warstw naskórka. 
6.Chronione dłonie zachowują pełną wrażliwość, zapewniając precyzję i manewrowość konieczne do kazdej 
pracy. 
7. Usuwa się przez zwykłe spłukanie wodą i ułatwia mycie rąk. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Przemysł                 Instytucje       
 
Idealny do konserwacji i usług z nią związanych, inżynierii, przemysłu mechanicznego, motoryzacyjnego, w garażach, 
lakierniach, budownictwie, przemyśle metalowym, pracach murarskich, stolarstwie, rolnictwie, ogrodnictwie.... 
Bardzo dobrze chroni ręce przed olejami, smarami, smołą, rozpuszczalnikami chlorowymi, farbami gliceropochodnymi, 
celulozowymi.  
Usuwanie azbestu : zapobiega łączeniu sie klejów neoprenowych na skórze.  
Chroni przed dermatozą pachy, łokcie, kolana. 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Krem w kolorze jasnoszarym 
Kwiatowy zapach 
Gęstość w 20°C: 1,19 
pH w  5% w wodzie :  7 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się 
do karty charakterystyki. 

 
Stosować przed rozpoczęciem prac na suchych i czystych dłoniach. 
Doprowadzić do wniknięcia kremu w skórę lekko masując. 
Szczególnie dokładnie rozprowadzić w zagięciach (między palcami) i pod paznokciami. 
W przypadku bardzo poważnych zabrudzeń powtórzyć czynność nawet podczas wykonywania pracy. 
Usunięcie różnorodnych osadów i nieczystości nastąpi wówczas poprzez zwykłe mycie wodą z 
mydłem. 
Testowany dermatologicznie. 
Nie używać w obecności produktów żrących. 
W żadnym wypadku użycie tego produktu nie może zastąpić zbiorowych lub indywidualnych środków 
ochrony i nie zwalnia od stosowania rękawic odpowiednich do danej sytuacji w miejscu pracy. 
 
Warunki przechowywania : 
-Temperatura przechowywania : od +5 °C do 40 °C 
- Termin przydatności : 30 miesięcy  
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plusiki 7-ki 
ATMOS : Odświeżacz powietrza eliminujący nieprzyjemne zapachy 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku,  nie odpowiadamy za 
przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
 

 

 


