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EMBALAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
É um display para ser fixado às paredes das áreas de produção, em lugares
estratégicos de modo a facilitar o uso pelos seus funcionários. Suas funções
básicas são de limpeza, assepsia e higienização de óculos de segurança,
protetores faciais, máscaras de solda e visores diversos. Ao mesmo tempo
que limpa deixa uma camada de proteção antiestática e antiembaçante.
Entre as vantagens citamos o aumento da vida útil dos equipamentos de
proteção, como por exemplo os óculos de policarbonato, onde a limpeza
deve ser mais frequente de maneira a evitar riscos prematuros na superfície
das lentes. Instalando as estações de limpeza em lugares estratégicos o
funcionário precisará caminhar menos para limpar seus equipamentos de
proteção, ganhando tempo e eficiência na execução do serviço. A estação
de limpeza vem com 400 lenços de papel ultra suave e um frasco de 250ml,
o que possibilita cerca de 6.000 aplicações. A Allprot dispõe de refil para
todos estes produtos inclusive galão de 5 litros para reposição da exclusiva
solução de limpeza VISION CLEAR. Indicações de Uso: Óculos de
segurança, protetores faciais, máscaras de solda, espelhos, capacetes de
motoqueiro, óculos de natação, óculos graduado e de sol, para brisas de
veículos e visores diversos. Modo de Usar: Aplicar sobre a superfície do
produto ou equipamento e espalhar com um papel ou pano macio até que o
produto seque e desapareça.

OBS.:

VENDAS :

Belo Hte / MG

Vision Clear, frasco de 10ml com aplicação conta
gotas, caixa com 45 unidades
Vision Clear, frasco de 28ml com aplicação spray,
caixa com 24 undidades.
Frasco de 170ml com aplicação spray
Vision Clear, frasco de 500 ml com aplicação spray
Vision Clear, estação de limpeza para fixação à
parede com frasco de 250ml com aplicação spray
REFIL DO FRASCO DE 250 ML
REFIL DE LENÇOS – PACOTE COM 200 FOLHAS
VISION CLEAR, SOLUÇÃO VISION CLEAR – GALÃO
COM 5 LITROS

FORNECEMOS AMOSTRA PARA TESTE E APROVAÇÃO.
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