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MacroCream

Performanţă:

Caracteristici produs
Aspect

Cremă

Culoa re

Cafeniu deschis

Parfum

Fructat-floral

Putere de curăţare

Macrocream este un produs cremos pentru curățarea mâinilor cu proprietăţi unice de
curăţare şi emoliere. Baza de spălare este o combinație de ingrediente, fără solvenți sau
alte substanțe nocive pentru piele, foarte eficientă împotriva murdăriei de orice fel.
Produsul conține microparticule de origine vegetală care dau putere sporită de curățare.
PH-ul identic cu cel al pielii permite utilizarea produsului ori de câte ori se consideră

Tipul de murdărie

Grăsimi, ulei, lubrifianti,
hidrocarburi, bitum,
vopsea proaspătă, email,
silicon, rugină, grafit,
adezivi, rășină ...

Solvent

Nu

Emolient / Umectant

Glicerină

Necesită limpezire

Da

necesar, fără a provoca reacţii nedorite asupra pielii.
INSTRUCŢIUNI: Aplicaţi produsul pe mainile uscate şi frecaţi până când murdăria este
emulsionată, apoi clătiți cu atenție.
NETTUNO recomandă folosirea cremei de protecţie PROTEXEM RINNOVA după
spălarea mâinilor.
CARACTERISTICI: Cremă densă de culoare cafeniu deschis, cu un parfum fructat-floral.
MacroCream este disponibil în LINIA 3T şi în varianta Ecolabel.

Variante de ambalare Recipient 1000 ml ,
T-box 3000 ml şi 5000 ml
T-bag (refill) 3000 ml

pH

5.5 +/- 0.25

Nr. de spălări

Recipient 1000ml =357
spălări, T-Box 3000ml
=706 spălări, T- Box
5000ml =1,176 spălări,
T-Bag 3000ml =770
spălări

Antibacterian

Nu

Abraziv

Da, Coajă de alune

Recomandat pentru:
MURDĂRIE UNSUROASĂ - Vaselină, ulei, lubrifianti, hidrocarburi, bitum ...
MURDĂRIE USCATĂ - Vopsea proaspătă, email, silicon, rugină, grafit, adeziv, rășină ...

Variante de ambalare:
COD

DESCRIERE

Buc /Cutie

Cutii /Palet

00181

1000 ml recipient fără pompă

12

40

00175

1000 ml recipient cu pompă

12

40

00320

3000 ml T-box cu pompă pentru aplicare

4

32

00324

5000 ml T-box cu pompă pentru aplicare

4

24

00790

3000 ml T-bag rezervă

6

27

00339

3000 ml T-box cu pompă pentru aplicare în *Palet Expo

128

1

00344

5000 ml T-box cu pompă pentru aplicare în *Palet Expo

96

1

Produse conexe

Dozator de perete T-Big

Kit T-Box

Protexem Rinnova

S.C. LORD INDUSTRIAL TOOLS S.R.L. Loc. SLATINA, Jud. OLT, Romania, Distribuitor NETTUNO in Romania

*Lord Industrial Tools*

Linia 3T

E-mail: office@lordtools.ro
web: www.lordtools.ro
Tel: 004 0371 349 116
Tel: 004 0349 882 188
Fax: 00 40372 252 41

Noua linie 3T proiectată de Nettuno are drept scop reducerea utilizării de plastic cu 90%, permițându-vă economisirea de bani și protejarea mediul
înconjurător.
T-BOX este un recipient special produs în Italia, disponibil în dimensiuni de 3000 ml și 5000 ml. Creat în 2007, T-Box are un impact vizual imediat fiind
inovator și modern. Caracteristica sa principala este funcțiionalitatea, pompa fiind introdusă şi gata de utilizare și mânerul special "T" care face T-Box
portabil. Adăugarea unui suport opțional din oțel inoxidabil, permite folosirea T-Box ca un dozator de perete. T-box în plus poate fi reumplut in timp ne
un numar nelimitat de ori, reducând astfel producerea deșeurilor de plastic. T-Box poate fi reumplut cu sacii de reumplere T-Bag pentru
următoarele produse: Linea Blanca Extrafluida, MacroCream, La Rossa în Crema, La Rossa în gel, Nettungel Orange, Manipulite.

T-BAG este un sac de reumplere din plastic flexibil. Acesta este imprimat prin serigrafie și disponibil pentru șapte produse diferite. Pentru că este ușor
(numai 40 de grame), T-Bag vă va permite să economisiţi bani și să protejaţi mediul înconjurător. T-Bag este destinat a fi folosit ca un nou cartuș
pentru dozatorul de perete T-Big sau pentru a reumple recipientul T-Box, oferind posibilitatea de a achiziționa un singur articol pentru două scopuri.
T-Bag este disponibil pentru următoarele produse: Linea Blanca Extrafluida, MacroCream, La Rossa în Crema, La Rossa în gel, Nettungel Orange,
Manipulite, Puliman și Sammy 20 / S.

T-Big este un dozator de perete robust, de mare capacitate. Testat pentru cel puțin 50.000 de dozări. Produsul beneficiază de o garanție de 3 ani, poate
fi inlocuit gratuit în caz de defect de fabricație sau defectarea unei componente, prin utilizare normală. Deși este conceput pentru utilizarea industrială,
Nettuno a acordat o atenţie deosebită design-ului, rezultând într-un produs atractiv si elegant pentru orice baie din orice mediu de lucru. Pompa sa
brevetată a fost concepută pentru a doza orice tip de săpun, chiar și pe cel cu microsfere abrazive. T-Big este echipat cu un levier pentru cot, care va
permite utilizatorului să nu atingă dozatorul cu mâinile murdare și să-l păstreze curat și gata pentru următoarea utilizare. T-Big poate fi utilizat exclusiv
cu cartușe T-Bag.
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Protexsol Professional

Performanţă:

Caracteristici produs
Aspect

Cremă

Culoa re

Alb

Parfum

Floral

Putere de curăţare

Tipul de murdărie

Ulei, grăsimi, lubrifianți,
murdării grele, praf de
metal, grafit, negru de
fum, vopsele, lacuri,
solventi, adeziv, rășină,
fibră de sticlă

Solvent

Nu

Emolient / Umectant

Glicerină

Necesită limpezire

Da, la sfârșitul
turei de lucru

Protexsol Professional este o cremă de protecție a pielii mâinilor, solubilă în apă.
Acesta conține emulsifianți speciali cu tolerabilitate excelentă pe piele, care reduce
capacitatea substanțelor insolubile in apă de a păta pielea şi facilitează curăţarea pielii
de mizeria extrem de lipicioasă. Protexsol Professional conține un procent ridicat de
grăsimi anorganice (pigmenți), care formează o peliculă protectoare pe piele și în
combinație cu celelalte ingrediente ale produsului, reduce capacitatea de penetrare a
substanțelor nocive insolubile în apă în straturile exterioare ale pielii.
Domenii de utilizare: întreținere și inginerie, industria mecanică (substanțe pe bază de ulei)
ateliere de reparații, confecţii metalice, ferestre și uși, acoperișuri, ateliere de prelucrare
a lemnului, pictura, modelare sanitare, salubritate
INSTRUCŢIUNI: Aplicați crema pe pielea curată și uscată și lăsați să se absoarbă în așa fel
încât să formeze o pelicula subtire, invizibilă care previne contactul direct cu substanțele
folosite. În caz de agresiuni severe repetaţi aplicarea în timpul zilei. Pentru a indeparta
pelicula de protecție la sfârșitul zilei udaţi mâinile cu apă caldă, aplicaţi săpun și clătiţi.

Variante de ambalare Tub 100 ml

pH

5.5 +/- 0.1
-

Nr. de spălări
Antibacterian

Nu

Abraziv

Nu

CARACTERISTICI: Cremă de culoare albă, cu parfum floral.

Recomandat pentru:
Substanţe unsuroase - Ulei, grăsimi, lubrifianți, murdării grele, praf de metal,
grafit,negru de fum, vopsele, lacuri, solventi, adeziv,
rășină, fibră de sticlă

Variante de ambalare:
COD

DESCRIERE

00051

Tub 100 ml

Buc /Cutie
24

Cutii /Palet
110

Produse conexe

Protexem Rinnova
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Protexins Plus
Performanţă:

Caracteristici produs
Aspect

Cremă

Culoa re

Alb

Parfum

Neutru

Putere de curăţare

Protexins Plus este o cremă de protecţie creată special pentru mâini şi faţă, cu o reţetă
nouă, inovatoare: datorită sistemului său de emulsionare multiplă (apă / ulei / emulsie de
apă), aceasta cremă protejează și regenerează pielea. În plus față de proprietățile de
protecție ale emulsiei, Protexins Plus stabilizează bariera naturala de protecţie a pielii,
saturată la contactul cu alte substanțe în timpul lucrului și facilitează regenerarea
acesteia. Elementele de hidratare de lungă durată asociate cu Bisabololul, principiul activ
din mușețel, conferă Protexins Plus proprietăţi exceptionale de regenerare. Efectul
protector asupra pielii se bazează pe proprietățile uleiurilor de a regenera bariera
naturală a pielii și pe proprietățile astringente ale taninului din Hamamelis. Protexins
Plus reduce cunsiderabil efectul de macerare a pielii de sub hainele de lucru sau
echipamentele de protecție ocluzive.
Protexins Plus nu conține coloranți, silicon sau parfum fiind potrivit pentru utilizarea în
industria alimentară.
Domenii de utilizare: industria chimică, construcții, industria mecanică (substanțe pe bază
de apă), ceramică și gresie, industria alimentară și catering, grădinărit, horticultură, saloane
de coafură şi îngrijire a părului

Tipul de murdărie

Ulei, grăsimi, lubrifianți,
murdării grele, praf de
metal, grafit, negru de
fum, vopsele, lacuri,
solventi, adeziv, rășină,
fibră de sticlă

Solvent

Nu

Emolient / Umectant

Esteri, bisabolol

Necesită limpezire

Nu

Variante de ambalare Tub 100 ml

pH

6.0 +/- 0.1

-

Nr. de spălări
Antibacterian

Nu

Abraziv

Nu

INSTRUCŢIUNI: Aplicați crema pe pielea curată și uscată și lăsați să se absoarbă în așa fel
încât să formeze o pelicula subtire, invizibilă care previne contactul direct cu substanțele
folosite. În caz de agresiuni severe repetaţi aplicarea în timpul zilei. Pentru a indeparta
pelicula de protecție la sfârșitul zilei udaţi mâinile cu apă caldă, aplicaţi săpun și clătiţi.
CARACTERISTICI: Cremă de culoare albă, cu parfum neutru.

Recomandat pentru:
Substanţe pe bază de apă - Acizi slabi, baze, soluții pe bază de apă, uleiuri de tăiere,
coloranți pe bază de apă, sare și detergenți, beton, var,
îngrăşăminte, haine de lucru ocluzive

Variante de ambalare:
COD

DESCRIERE

00052

Tub 100 ml

Buc /Cutie

24

Cutii /Palet

110

Produse conexe
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Protexem Rinnova
Performanţă:

Protexem Rinnova este o cremă pentru tratarea pielii, fără silicon. Uşor de aplicat, pătrunde rapid în piele fără a forma acea peliculă grasă neplacută.
Datorită proprietăților sale calmante și hrănitoare, Protexem Rinnova intăreşte pielea in mod natural, ajutând la regenerarea acesteia. Folosirea
regulată va păstra pielea netedă și suplă, menținând în același timp toate funcțiile naturale de protectie ale pielii, prevenind uscarea și crăparea,
acestea fiind adesea principalele cauze de apariţie ale bolilor profesionale de piele.
În practică, Protexem Rinnova s-a dovedit a fi foarte eficientă în prevenirea bolilor profesionale de piele.
Crema pentru faţă şi mâini, recomandat a fi utilizată după muncă:
- hrăneşte şi tratează pielea
- efect calmant pentru pielea stresată, demonstrabil
- ajută la prevenirea bolilor profesionale de piele
- se absoarbe rapid
- nu conține silicon
INSTRUCŢIUNI: Utilizați in mod regulat, mai ales la sfârșitul zilei de lucru. Înainte de a aplica Protexem Rinnova, spălați și uscați bine pielea, frecaţi

crema pe părţile implicate pentru ai permite să pătrundă complet în piele, între degete și pe unghii.
CARACTERISTICI: Cremă de culoare albă, cu parfum de iris.

Recomandat pentru:
HIDRATAREA PIELII - Cremă pentru hidratarea şi întreţinerea pielii

Variante de ambalare:
COD

DESCRIERE

Buc /Cutie

Cutii /Palet

00053

Tub 100 ml

24

110

Produse conexe

Protexsol
Professional

Protexins Plus
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