Na nejodolnější
nečistoty

Přírodní abraziva,
bez barviv a mikroplastů,
dermatologicky testované

Přehledné rozdělení
dle intenzity znečištění

SPÍNU
NERES

MYTÍ
RUKOU

Profesionální řešení pro každého:

GEAR

SOLO

X

TEAM

GROUP

COMP

Kelímek
se šroubovacím uzávěrem
pro jednotlivce.

Láhev s pumpou
na umyvadlo
pro jednotlivce.

Láhev s pumpou
a držákem na zeď
pro menší dílny.

Půllitrový dávkovač
v elegantním designu
na zeď pro větší týmy.

Velkoobjemový dávkovač
na zeď pro skupiny
pracovníků.

Velká láhev s pumpou
a držákem na zeď
pro velké společnosti.
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ISOFA FOAM
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tá

Dermálně nejpříznivější z řady Isofa jsou
bezabrazivní dílenská mýdla. FOAM je
pěnové, určené na běžně odolné nečistoty
tam, kde selhávají klasická kosmetická
mýdla. FOAM a SOAP mají stejnou mycí
schopnost, liší se pouze počtem dávek
v každém obalu. FOAM je na dlaň dávkováno
v podobě velkého kopce mycí pěny.

Obsah Cena bez DPH
500 g
69,30
Obj.č. DRC5099

ISOFA SOAP

Dermálně nejpříznivější z řady Isofa jsou bezabrazivní
dílenská mýdla. Tekuté SOAP je určené na běžně odolné
nečistoty tam, kde selhávají klasická kosmetická mýdla.
FOAM a SOAP mají stejnou mycí schopnost, liší se pouze
počtem dávek v každém obalu. SOAP vyniká intenzivní vůní.

Obsah Cena bez DPH
550 g
73,00
Obj.č. DRC5599

ISOFA PRO

Profesionální mycí pasta a tekutá pasta na ruce s přírodními abrazivy.
Výrobek je určený k odstranění středně odolných nečistot převážně
ve stavebnictví, ale i v dalších oborech, jako jsou automobilový průmysl,
opravárenství a další.

Obsah Cena bez DPH
550 g
58,20
Obj.č. DRCTP05599

neobsahuje
barviva

neobsahuje
barviva

ISOFA HARD

Profesionální mycí gel a tekutá pasta určená k odstranění silně odolných nečistot z pokožky.
Dokonale smyje špínu, kterou s sebou nese práce v autoservisech, technických službách,
či těžkém průmyslu. Poradí si ovšem i s dalšími nečistotami z jiných oborů. Mycími
schopnostmi převyšuje většinu past na trhu.

Obsah Cena bez DPH
550 g
62,50
Obj.č. DRCTH05599

ISOFA MAX

neobsahuje
barviva

Nejúčinnější profesionální mycí gel a tekutá pasta na ruce z naší nabídky.
Je určená pro použití v náročných podmínkách. Působí na extrémně odolné
nečistoty z tiskařského průmyslu, lakoven, servisů těžké techniky atd.
Abrazivní složku představuje směs drcených nerostů.
Obsah Cena bez DPH

550 g
66,70
Obj.č. DRCTM05599

Isofa myje ruce tam, kde nestačí běžná mýdla. Na odolné nečistoty je
ideální řada dílenských mýdel SOAP a FOAM, postupně se účinnost
mytí zvyšuje s pastami PRO, přes HARD až po nejsilnější MAX.
Pro snadnou orientaci je na etiketách tachometr, který ti ukáže
sílu účinku. Vyzkoušej si na vlastní kůži, která řada ti bude
nejvíce vyhovovat. Pamatuj, že čím slabší mycí síla, tím větší
dermální snášenlivost pokožky.
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TACHOMETR účinnosti mycích past

