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OCZYSZCZANIE SKÓRY 
czyszczenie PEVA PREMIUM

Środek do czyszczenia rąk po lub w trakcie pracy.
Usuwa ekstremalne zabrudzenia.

Właściwości:
- czyści z takich substancji jak: farby, lakiery, żywice, spoiwa,
pianki poliuretanowe, oleje, tłuszcze, etc.;
- skutecznie usuwa ekstremalne zabrudzenia we
wszystkich STREFACH przemysłowych;
- silny i niezawodnie czyszczący;
- delikatny dla skóry dzięki dobremu systemowi natłuszczania;
- z naturalnymi materiałami ściernymi z mąki z łupin orzechów włoskich;
- neutralny dla środowiska naturalnego, przyjazny dla skóry,
z olejkami estrowymi wspomagającymi czyszczenie.

Środek do czyszczenia rąk po lub w trakcie pracy.

Właściwości:
- do skutecznego usuwania średnich i ciężkich, zabrudzeń we wszystkich
strefach przemysłowych
- głębokie czyszczenie;
- szczególnie delikatny dla skóry - odpowiedni dla skóry wrażliwej;
- natłuszczające z naturalnymi materiałami ściernymi
z mąki z łupin orzechów włoskich.

OCHRONA SKÓRY 
zabezpieczenie PEVAPERM

Środek w postaci kremu zabezpieczający przed pracą.

Właściwości:
- chroni przed wilgocią, pianką poliuretanową, materiałami uszczelniającymi,
sadzą, pigmentami, rozpuszczalnikami, kwasami, ługami, olejami, smarami,
smołą i bitumem, lakierami farbami, cementem, wapnem, klejami;
- ułatwia oczyszczanie skóry;
- bardzo dobrze się wchłania;
- zmniejsza kontakt substancji roboczych ze skórą;
- z naturalnym skła  dnikiem aktywnym rumianku (α-  Bisabolol).

OCZYSZCZANIE SKÓRY 
czyszczenie PEVASTAR SOFT

Innowacyjna NATURALNA ochrona skóry
BEZ SILIKONÓW
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PIELĘGNACJA SKÓRY 
regeneracja PEVALIND

Środek w postaci emulsji do pielęgnacji skóry. 

Właściwości: 
- lekko tłusty, łatwy do rozprowadzania i bardzo szybko wchłaniany;
- wysokiej jakości substancje pielęgnacyjne: D-pantenol, keratyna,
witaminy A i E, substancja czynna rumianku, olejki naturalne;
- do regeneracji po lekkim i silnym obciążeniu skóry;
- do pielęgnacji po częstym i intensywnym oczyszczaniu skóry.

DLACZEGO SYSTEMY DOZOWANIA PEVA?

• ekonomiczne dozowanie

• kontrola zużycia

• higieniczny, zamknięty system

• estetyczny wygląd

• optymalizacja odpadów

• ekonomia i redukcja kosztów

Zapytaj naszego Handlowca o systemy i produkty PEVA. 
Przygotuje dla Ciebie zindywidualizowaną ofertę.

Innowacyjna NATURALNA ochrona skóry 
BEZ SILIKONÓW




