
                                  
                                 Fără taxare: 87 PERMATEX 
                                              (877-376-2839)                                                       

                                                                                                        Fişă Tehnică      
                                 10 Columbus Blvd., Hartford 
                                              Connecticut 06106 

                                                                                                        Permatex®
  CurăŃitor mâini  

                                                                          Fast Orange                                            
                                 6875 Parkland Boulevard, Solon                                                                                                                   
                                                         Ohio 44139                                                                                                                             INDUSTRIAL       
                                                                                                                                                  

 
DESCRIEREA PRODUSULUI                           S.I.N.: 834-300 
Curatitorul pentru mâini Fast Orange Permatex® este un 
curăŃitor de mâini natural, biodegradabil ce nu conŃine solvenŃi. 
CurăŃă mâinile cu d-limonen, un solvent extras din portocale. 
Acest curăŃitor de mâini are un miros citric proaspăt şi nu 
conŃine miresme artificiale. Formulele ambelor produse: crema 
şi loŃiunea se prezintă în formă fină sau cu conŃinut de piatră 
ponce. CurăŃitorii pentru mâini Fast Orange® conŃin aloe vera, 
lanolină, glicerină şi ulei de jojoba pentru condiŃionarea pielii.    
     
AVANTAJELE PE CARE LE PREZINTĂ PRODUSUL 
• Îndepărtează grăsimea, funinginea, uleiurile, pamăntul, 

cimentul de pe garnituri, epoxizii, lipiciurile şi cernelurile. 
• CurăŃă fără a necesita apă 
• ConŃine surfactanŃi biodegradabili 
• Nu va înfunda canalele de scurgere 
• ConŃine aloe vera, lanolină, glicerină şi ueli de jojoba 

pentru menŃinerea mâinilor netede 
• Miros plăcut 
• LoŃiunea este disponibilă în recipiente cu auto-dispensare 

fără a lăsa murdărie/fără a se înfunda. 
• Crema, mai fină decât loŃiunea, poate fi auto-dispensată 

sau utilizată fără probleme, presaŃi dispenserul tip 
• Lasă mâinile netede, nelipicioase 
• Rezistă la multiple cicluri de căldură/îngheŃ 
 
Fast Orange are o caracteristică specială de curăŃare fără 
utilizarea solvenŃilor petrolieri. Formula netedă a loŃiunii este 
optimă pentru mâinile sensibile. LoŃiunea cu piatră ponce 
conŃine piatră ponce extra fină ce curăŃă, pătrunzând adânc în 
pori, dar mult mai gentil decât alŃi curăŃitori mai aspri ce conŃin 
piatră ponce. 
 
INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE 
1. FrecaŃi mâinile cu Fast Orange (nu utilizaŃi apa) până 

când grăsimea şi murdăria sunt dizolvate . 
2. CurăŃaŃi cu o cârpă uscată sau clătiŃi cu apă. 
 
PROPRIETĂłILE MATERIALULUI  
                                                      Caracteristici specifice  
Tipul de produs Chimic                         d-limonen, apă  
Prezentare                                       loŃiune albă, vâscoasă 
Miros                                                    portocale/citrice 
Gravitate specifică                                         1.01 
Punct de aprindere, ºF                                 >200 
PH                                                                   7.0 
 
INFORMAłII GENERALE 
Pentru o prelucrare mai sigură a informaŃiilor despre 
acest produs, consultaŃi Fişa tehnică de securitate a 
produsului (MSDS). 
 

INFORMAłII PRIVIND AMBALAREA  
Codul Produsului Ambalajul produsului 

Cremă fină cu piatră ponce 
35013 
35406 

 
14 oz. tub din plastic 

4.5 lb. Recipient 
Cremă fină 

33013 
33406 

 
14 oz. tub din plastic 

4.5 lb. Recipient 
LoŃiune fină cu piatră ponce 

25108 
25113 

 
25116 
25217 
25218 
25104 
23507 

 
7.5 fl. oz. flacon 

15 fl. oz. flacon w/periuŃă de 
unghii 

15 fl. oz. flacon cu strângere 
1/2 gal. Flacon w/pompă 
1 gal. Flacon w/pompă 

1 gal flacon flat-top 
3 oz. tub 

LoŃiune fină 
23108 
23113 

 
23116 
23217 
23218 
23104 
23506 

 
7.5 fl. oz. flacon 

15 fl. oz. flacon w/periuŃă de 
unghii 

15 fl. oz. flacon cu strângere 
1/2 gal. Flacon w/pompă 
1 gal. Flacon w/pompă 
1 gal. Flacon flat-top 

3 oz. tub 

DEPOZITARE 
Ideal ar fi ca produsele să fie depozitate într-un spaŃiu rece, 
uscat, în recipiente închise, la o temperatură cuprinsă între 8 
şi 28ºC (46º şi 82ºF), înafară de cazul în care pe etichetă se 
indică altfel. Depozitarea optimă este la jumătatea inferioară 
a acestui domeniu de temperatură. Pentru a preveni 
contaminarea produsului neutilizat, nu puneŃi înapoi produsul 
utilizat în recipientul său original.  
 
NOTĂ 
InformaŃiile prezentate în acest document sunt furnizate 
numai pentru informare şi se presupune că sunt informaŃii 
sigure/de bază. Nu ne putem asuma răspunderea pentru 
rezultatele obŃinute, de către alte persoane, ce folosesc 
metode asupra cărora noi nu avem control. Permatex, Inc. 
în mod expres refuză să recunoască toate garanŃiile 
exprimate în mod clar sau implicite, incluzând garanŃiile 
pentru comercializare sau certificatele de conformitate 
pentru un anumit scop, provenite din vânzarea sau din 
uzul produselor Permatex, Inc. şi refuză să-şi asume 
orice răspundere pentru producerea unor pagube 
importante sau accidentale, de orice fel, inclusiv pentru 
profiturile pierdute. Acest produs ar putea fi acoperit de 
una sau mai multe brevete de invenŃie sau de cereri de 
brevet de invenŃie din S.U.A sau din străinătate. 

 

Acest document nu conŃine date exacte despre produs. 
Datele tehnice conŃinute în acest document sunt destinate, numai,  ca şi date de referinŃă ale produsului. 

Vă rugăm să contactaŃi departamentul tehnic al companiei Permatex, Inc. pentru asistenŃă şi recomandări în cazul unei aplicaŃii specifice. 
Permatex, Inc., Hartford Square North, 10 Columbus Boulevard, Hartford, CT 06106, Nr. de Telefon – (1-87 Permatex)    Revizuit  10/02

 

 


