Hmatateľná ochrana
pre vaše ruky!
Už viac ako 40 rokov sa venujeme výrobe
a predaju produktov na ochranu pokožky
a to na medzinárodnej úrovni.
Program ochrany pokožky firmy rath’s
vám pomôže pri udržiavaní zdravej
pokožky.
Zdravá a pestovaná pokožka nielenže
lepšie vyzerá, ale je aj odolnejšia voči
denným zaťaženiam.

Naše výrobky a náš servis
sú nastavené na potreby
našich zákazníkov
Prehľadné produktové línie
Ochrana pokožky
Čistenie pokožky
Starostlivosť o pokožku
Dávkovače a dávkovacie systémy
Bezpečnosť pre spotrebiteľa
výroba podľa smerníc GMP
štandard kvality podľa DIN EN ISO 9001
testy dermatologickej znášanlivosti a účinnosti
Individuálne poradenstvo
vytvorenie plánov na ochranu pokožky
pre špecifickú firmu

DIN EN ISO 9001

Vzorový plán na
ochranu pokožky

Oblasť použitia

ochrana pokožky

olejové, mastné
nečistoty

čistenie pokožky

starostlivosť
o pokožku

alebo

pre normálnu pokožku
pri malej potrebe tuku

Silne lepivé nečistoty
napr. laky, živice,
lepidlá

Vlhké a mokré
pracovné prostredia
napr. chladiace
mazivá, voda

alebo

pre suchú pokožku
pri veľkej potrebe tuku
UV žiarenie
napr. zváracie práce
a silné slnečné
žiarenie

Zmäkčovanie pokožky
pri nosení
ochranných rukavíc

alebo

pr Ochrana
tváre

alebo
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Prehľad výrobkov
Ochrana pokožky
Čistenie pokožky
Starostlivosť o pokožku

Dávkovače

Prostriedky na ochranu pokožky môžu úplne zabraňovať kontaktu s látkami ohrozujúcimi
alebo poškodzujúcimi pokožku a pri dôslednom používaní znížiť riziko vzniku kožných ochorení.
Musia byť vybrané na základe špecifických zaťažení pokožky na pracovisku.

Ochrana
pokožky

pr 88
Ochranný krém na pokožku pr88 –
klasik pre olejové znečistenie, oblasť
mastných a silne priliehajúcich
znečistení. Chráni pokožku pri práci s
olejom, tukom, lakom, grafitom, sadzou,
dechtom a bitúmenovými produktmi,
prachom, (PU) lepom, umelou živicou,
polyestrom, silikónovými hmotami,
minerálnymi vláknami atď.

Vtrieť

Jednoducho čisté ruky!
Pred prácou vtrieť prostriedok pr88.
Po práci sa nečistoty opláchnu malým
množstvom vody spolu s prostriedkom
pr88.

ppracovaťť

Dodávané veľkosti:
100 ml plechovky
1 litrové plechovky
1,6 litrové dávkovacie kartuše
10 litrové vedrá

umyť

olejové, mastné

silne priliehajúce

pr 99
pr99 balzam na ochranu pokožky –
chráni pri práci vo vlhkej a mokrej oblasti,
napr. s vodou, chladiacimi mazivami,
v potravinárstve, pri záhradkárskych
prácach, v oblasti starostlivosti atď.

Dodávané veľkosti:
125 ml fľaše*
1 litrové fľaše*
1 litrové soft fľaše*

vlhká,
mokrá oblasť

*k dispozícii aj ako neparfumované

pr Dry Hands
Gél na ochranu rúk – chráni pred
zmäkčením rúk v dôsledku nahromadenia vlhkosti pri nosení ochranných
rukavíc. Znižuje tvorbu potu, spevňuje
pokožku – bez voňavých látok

Dodávané veľkosti:
125 ml fľaše
1 litrové fľaše
1 litrové soft fľaše

zmäkčovania
pokožky rúk

pr UV
Balzam na ochranu rúk – chráni pred
UVA, UVB a UVC žiarením pri silnom
slnečnom žiarení a pri umelých zdrojoch
žiarenia, napr. svetelné oblúky pri elektrickom zváraní – odolný voči vode, LSF 20

Dodávané veľkosti:
125 ml fľaše
1 litrové fľaše
1 litrové soft fľaše

UV žiarenie

pr Ochrana tváre
Ochrana tváre – chráni pred
farebnými hmlami pri lakovaní.
Zabraňuje usadeniu farebných
hmiel na citlivú pokožku tváre –
ľahké utretie pomocou utierky.

Program ochrany pokožky firmy

Dodávané veľkosti:
100 ml plechovky
325 ml plechovky
farebná hmla

– ochrana pokožky so systémom

Čistenie
pokožky

Prostriedky na čistenie pokožky by mali byť použité v závislosti od znečistenia.
Aby sa pokožka zbytočne nezaťažovala, je potrebné použiť najjemnejší možný
prostriedok na čistenie pokožky.

pr Clean
Jemný prostriedok na čistenie
pokožky pre mierne nečistoty
a na čistenie celého tela pre
priemysel, správu/kancelárie
a v potravinovom spracovaní

Dodávané veľkosti:
1 litrové fľaše*
2 litrové soft fľaše*
5 litrové kanistre
*k dispozícii aj ako neparfumované

pr Clean plus
Prostriedok na čistenie rúk pre
stredné, hlavne mastné a olejové
nečistoty – bez drhnúcich čiastočiek

Dodávané veľkosti:
1 litrové fľaše
2 litrové soft fľaše
2,5 litrové fľaše
5 litrové kanistre

pr Clean R
Prostriedok na čistenie rúk pre silné,
hlavne mastné a olejové nečistoty
– s PU drhnúcimi čiastočkami

Dodávané veľkosti:
250 ml tuby
1 litrové fľaše
2 litrové soft fľaše
2,5 litrové fľaše
5 litrové kanistre
10 litrové vedrá
1 litrové dopĺňacie vrecká

pr Clean L
Prostriedok na čistenie rúk na
odstraňovanie silne lepivých nečistôt,
ako napr. farby, laky, lepidlá atď.
– obsahujúci rozpúšťadlá

Dodávané veľkosti:
1 litrové fľaše

pr Clean D
Prostriedok na čistenie rúk na
hygienické umývanie rúk a
dekontamináciu rúk v jednom slede
– bez voňavých látok

Dodávané veľkosti:
1 litrové fľaše
2 litrové soft fľaše

Starostlivosť
o pokožku

Prostriedky na starostlivosť o pokožku zabraňujú zhrubnutiu, vysušeniu a popraskaniu rúk
a prispievajú k zachovaniu prirodzenej ochrannej funkcie pokožky. Týmto prostriedky na
starostlivosť o pleť prispievajú k prechádzaniu kožných ochorení.

pr 2000
Balzam na starostlivosť o pokožku
a telo pre normálnu pokožku
Balzam na starostlivosť o pokožku
pr2000 podporuje regeneráciu namáhanej pokožky. S vysokým podielom látok
šetriacich pokožku. Rýchlo vsakujúci.

Dodávané veľkosti:
125 ml fľaše*
1 litrové fľaše*
1 litrové soft fľaše*

mierne
mastiaci

*k dispozícii aj ako neparfumované

pr 99
Balzam na starostlivosť o pokožku
a telo pre suchú pokožku – Balzam na
starostlivosť o pokožku pr99 je vďaka
vysokému podielu tuku a vitamínu E
vhodný aj na starostlivosť o suchú, ako
aj silne odmastenú pokožku.

Dodávané veľkosti:
125 ml fľaše*
1 litrové fľaše*
1 litrové soft fľaše*

*k dispozícii aj ako neparfumované

Dávkovače

Dávkovače a dávkovacie systémy uľahčujú použitie, šetria vďaka
dávkovanému odoberaniu a zlepšujú prevádzkovú hygienu.

pre ochranný krém na ruky pr88
Nástenný dávkovač z nerezu
na 1,6 litrové kartuše

Nástenný dávkovač z plastu –
plniace množstvo cca 2 litre na
plnenie z 10 litrových vedier

iné pr-výrobky
Nástenný dávkovač z hliníka
s nerezovým čerpadlom pre
1 a 2,5 litrové fľaše (uzatvárateľný)

Nástenný dávkovač
z kovu alebo plastu
na 1 a 2 litrové soft fľaše

Nástenný dávkovač z plastu
na 1 a 2,5 litrové fľaše (bez obr.)

Dávkovače

Nástenné držiaky

Pre 1 a 2,5 litrové fľaše,
ako aj 5 litrové kanistre

z nerezu na 1 a 2,5 litrové fľaše,
ako aj 5 litrové kanistre

s vekom z nerezu
na 10 litrové vedro prClean R

silne
mastiaci

