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Mã sản phẩm.
Quy
cách

Số 
lượng

0893117117 1 L 1

CHẤT VỆ SINH LAU CHÙI BỀ MẶT ECO 1L

Tẩy sạch nhẹ nhàng các loại bề mặt nhờ vào hoạt
chất axit citric tự nhiên. Sản phẩm đạt Giải thưởng
Ecolabel châu Âu, đảm bảo chất lượng tối ưu và
thân thiện với môi trường, có khả năng phân hủy
sinh học.

Hoạt chất Axit citric loại bỏ các chất vôi, vết ố
nước, cặn xà phòng cũng như vết ố do ammoniac
mà không làm ảnh hưởng bề mặt các vật liệu.

Công nghệ cải tiến, có thể được sử dụng như chất
tẩy rửa WC với 1 nắp dung dịch pha.

Hương thơm cam quýt tươi mát.

Dung dịch đậm đặc
• Tiết kiệm vật tư
• Tiết kiệm chi phí
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Mã sản phẩm.
Quy
cách

Số 
lượng

0893117105 1 L 1

Chất vệ sinh bề mặt EASY 1L

• Chất tẩy rửa trung tính, với hiệu ứng tạo độ
bóng

• Thành phần có chứa cồn
• Làm sạch đơn giản và nhanh chóng, với hiệu

suất tuyệt vời cho vết bẩn dầu mỡ, dấu vân
tay, vết ố vàng

• Khô nhanh và không để lại dấu vết trên bề
mặt

• Hương thơm cam quýt tươi mát.

Dung dịch đậm đặc
• Tiết kiệm vật tư
• Tiết kiệm chi phí



Mã sản phẩm.
Quy
cách

Số 
lượng

08931212 500 ml 1

Chất vệ sinh thép không gỉ 500ml
Được chứng nhận NSF.
Loại bỏ mạnh mẽ dầu mỡ, bụi bẩn, rỉ sét và các
loại cặn gia công trên bề mặt thép.

Đã thử nghiệm an toàn sử dụng trong ngành thực
phẩm, chế biến thực phẩm như bếp công nghiệp,
căng tin, cơ sở vận chuyển thực phẩm, vv Không
chứa phốt phát, dung môi hữu cơ hoặc chất ăn
da.
Giảm các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử
dụng hàng ngày (Có thể phân hủy sinh học>
95%)
Giảm ô nhiễm môi trường

Mã sản phẩm.
Quy
cách

Số 
lượng

089313920 500 ml 1

CHẤT KHỬ MÙI NỘI THẤT 500ML

• Trung hòa tất cả các mùi khó chịu, như: khói
thuốc lá, mồ hôi, mùi động vật, nấm mốc trong
nội thất xe, cabin lái xe, trên bề mặt da, thảm,
màn cửa và tấm phủ.

• Thời gian khô rất nhanh
• Không chứa AOX
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Mã sản phẩm.
Quy
cáchs

Số 
lượng

089025 500 ml 2

CHẤT VỆ SINH KÍNH HOẠT TÍNH 500ML

Bọt làm sạch cho kính và các bề mặt mịn.

Mức độ làm sạch cực cao
Khi bọt bong bóng vỡ, các chất tẩy rửa được kích
hoạt để tẩy sạch nhanh chất bẩn
Sức mạnh hòa tan bụi bẩn vượt trội

Tiết kiệm chi phí sử dụng nhờ hiệu quả cao
Bảo vệ vật liệu, bề mặt sơn, cao su và nhựa.

Lưu ý, Không sử dụng trên bề mặt nóng hoặc dưới
ánh sáng mặt trời trực tiếp. Không phù hợp với
kính polycarbonate.

Mã sản phẩm.
Quy
cáchs

Số 
lượng

0893223500 500 ml 1

DUNG DỊCH TẨY RỬA IPA 500ML

• Dung dịch có thể dùng làm sạch bề mặt nhựa
trước khi sơn, sơn lót hoặc bôi keo, trước khi
dán decal, đánh bóng,…

• Loại bỏ vết băng keo, mủ, nhãn dính, nhựa
thông, mực và dư lượng bọt PU từ các chất bôi
trơn

• Dung dịch có chứa cồn
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Giấy lau chuyên dụng 3 lớp 36x38cm, 500 tờ / cuộn
GIẤY LAU CHUYÊN DỤNG 2 LỚP 1000 TỜ /CUỘN

Mã sản phẩm.
Số lượng
lớp giấy

Số 
lượng

0899800823 3 2

0899800773 2 2

• Giấy lau chuyên dụng dùng làm sạch trong
các ngành công nghiệp ô tô, kim loại, công
nghiệp sản xuất, xây dựng…

• Độ thấm hút tốt, đa dụng, loại bỏ được nhiều
loại chất bẩn & dầu mỡ

• Phù hợp với tất cả các giá đỡ phổ biến
• Đạt tiêu chuẩn dùng trong ngành thực phẩm
• Chống xé rách tốt, & không để lại xơ bụi

Mã sản phẩm.
Số lượng
lớp giấy

Số 
lượng

0899800290 2 2

0899800653 1 6

GIẤY LAU CHUYÊN DỤNG 2 LỚP 22CM-1400SHT
GIẤY LAU CHUYÊN DỤNG 1 LỚP 30X19CM

Lý tưởng để làm sạch chất lỏng, thấm hút chất thải
ẩm hoặc dầu mỡ/
Khả năng hấp thụ cao, chống rách
Không để lại xơ bụi
Phù hợp với tất cả các giá đỡ phổ biến

Hướng dẫn
Làm sạch bề mặt bằng giấy lau. Có thể làm tăng
hiệu quả làm sạch của giấy bằng cách sử dụng
các chất làm sạch Wurth.
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Vệ sinh & 
diệt khuẩn dàn lạnh



Các nguyên tử làm sạch và khử mùi được khuếch tán
nhờ cơ chế tạo sóng siêu âm của máy EVAPOmat. 
Diệt trừ vi khuẩn và nấm trong toàn bộ hệ thống 
thông gió và bề mặt của thiết bị điều hòa không khí. 
Loại bỏ triệt để các mùi hôi khó chịu.

Thiết kế thân thiện: dễ dàng châm thêm dung dịch
trong quá trình thao tác.

Thân thiện với người dùngม Tiết kiệm thời gian

Thiết bị hoạt động mạnh mẽ và chất lượng cao
Tuổi thọ của thiết bị cao

Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0964765400 1

THIẾT BỊ VS HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA EVAPOMAT

Product  vdo

Vệ sinh & diệt khuẩn dàn lạnh

Mã sản phẩm.
Quy
cách

Số 
lượng

08931393 100 ml 6

CHẤT KHỬ MÙI & DIỆT KHUẨN DÀN LẠNH FRESH

Dùng kết hợp với máy EVAPOmat®. Nhanh chóng
loại bỏ mùi hôi. Dung dịch khử mùi được khuếch
tán dạng hơi sương dễ dàng len lỏi vào các khu 
vực khó tiếp cận.

Không để lại bất kỳ dấu vết nào trên bề mặt kính
xe hoặc nội thất Định mức sử dụng: 100ml
Có mùi hương cam quýt tươi mát

Lưu ý, EVAPO®fresh là hóa chất chuyên dụng cho
máy EVAPO®mat.

Phạm vi sử dụng
Hiệu quả trung hòa và loại bỏ thuốc lá, động vật, 
mồ hôi và mùi nấm mốc khó chịu trong xe, trong xe 
taxi và trong không gian kín.



CHẤT VỆ SINH KHỬ MÙI EVAPOFRESH-1000ML

CHẤT VỆ SINH KHỬ MÙI EVAPO-1000ML

Mã sản phẩm.
Quy
cách

Số 
lượng

0893139100 1000 ml 1

Mã sản phẩm.
Quy
cáchs

Số 
lượng

0893139101 1000 ml 6

Chất làm sạch hệ thống điều hòa không khí xe.
Dùng kết hợp với máy EVAPOmat®.

Có hiệu quả loại bỏ và ngăn chặn mùi khó chịu
và phản ứng dị ứng do vi khuẩn và nấm xảy ra.

Lưu ý, sử dụng phòng ngừa và thường xuyên là
cần thiết để giữ cho hệ thống điều hòa không khí
không có mùi trong thời gian dài (ít nhất 1-2
Lần/năm). , EVAPO®clean là hóa chất chuyên
dụng cho máy EVAPO®mat.

Dùng kết hợp với máy EVAPOmat®. Nhanh
chóng loại bỏ mùi hôi.

Dung dịch khử mùi được khuếch tán dạng hơi
sương dễ dàng len lỏi vào các khu vực khó tiếp
cận.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào trên bề mặt kính
xe hoặc nội thất
Định mức sử dụng: 100ml
Có mùi hương cam quýt tươi mát
Lưu ý, EVAPO®fresh là hóa chất chuyên dụng
cho máy EVAPO®mat.

Phạm vi sử dụng
Khử và trung hòa mùi hôi như mùi thuốc lá, động
vật, mồ hôi và mùi nấm mốc khó chịu trong xe và
không gian kín.

Vệ sinh & diệt khuẩn dàn lạnh



THIẾT BỊ BẢO hộ
CÁ NHÂN (PPE)



Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899110400 20

KHẨU TRANG SỬ DỤNG 1 LẦN BREAMASK-ONEWAY-FFP1

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân

Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899121100 20

KHẨU TRANG SỬ DỤNG 1 LẦN  FFP2 CÓ VAN

Nhẹ và dễ sử dụng, có miếng nẹp mũi tùy chỉnh.
• Thiết kế ôm vừa vặn khuôn mặt
• Bao kín để bảo vệ khu vực mũi – miệng
• Bề mặt tiếp xúc da mặt mềm mại, thoải mái khi

đeo
• Màng lọc nhiều lớp với hiệu suất lọc cao
• Dây đeo đàn hồi, chống rách, thích hợp cho

nhiều kích cỡ mặt khác nhau
• Không kèm van.

Khẩu trang cao cấp giúp người đeo thoải mái
• Nẹp mũi nhôm linh hoạt, tùy chỉnh theo khuôn

mặt
• Bề mặt tiếp xúc da mặt mềm mại, thoải mái khi

đeo
• Màng lọc gồm nhiều lớp, hiệu suất lọc cao
• Có van thở, chống bí nóng
• Dây đeo đàn hồi, chống rách, thích hợp cho

nhiều kích cỡ mặt khác nhau



Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899121120 20

• Mặt nạ kèm miếng lọc có thể thay thế, tăng
khả năng tái sử dụng

• Có kèm van giúp thông thoáng, chống bí bách
trong điều kiện nóng ẩm

• Dây đeo đầu tùy chỉnh với khóa, Phù hợp với
tiêu chuẩn EN FMP2 & NIOSH N95. 

• Cầu mũi định hình giúp người đeo thoải mái
• Không có nẹp mũi kim loại

Sản phẩm tiết kiệm với màng lọc thay thế được, 
giúp giảm chi phí và bảo vệ môi trường. 
Bền bỉ, mặt nạ định hình chống biến dạng. 

MẶT NẠ FFP2 CÓ VAn & KẾT HỢP MIẾNG LỌC RỜI

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân



Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899103110 1

KÍNH BẢO HỘ AS/NZS1337-PC-PREMIUM-CLEAR

Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899103111 1

KÍNH BẢO HỘ AS/NZS1337-PC-PREMIUM-TINTED

• Thiết kế với gọng bên có thể điều chỉnh.
• Chất liệu tròng kính an toàn: nhựa

Polycarbonate
• Gọng bên có thể điều chỉnh, có nấc khóa.
• Gọng kính thiết kế liền.
• Chất liệu tròng polycarbonate chống trầy xước 

và chống va đập.
• Có lớp phủ chống đọng sương.
• Chống tia cực tím 99%.
• An toàn và thoải mái
• Màu sắc: Trong suốt. 

Đảm bảo an toàn với tiêu chuẩn OHS.

• Thiết kế với gọng bên có thể điều chỉnh.
• Chất liệu tròng an toàn: nhựa Polycarbonate
• Gọng bên có thể điều chỉnh, có nấc khóa.
• Gọng kính thiết kế liền.
• Chất liệu tròng kính polycarbonate chống trầy 

xước và chống va đập.
• Có lớp phủ chống đọng sương.
• Chống tia cực tím 99%.
• An toàn và thoải mái
• Màu sắc: ánh đen giúp dịu mắt. 

Đảm bảo an toàn với tiêu chuẩn OHS.

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân



KÍNH BẢO HỘ AS/NZS1337-PC-PREMIUM-YELLOW

Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899103136 1

KÍNH BẢO HỘ EN166-PC-YELLOW

Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899103112 1

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân

• Thiết kế với gọng bên có thể điều chỉnh.
• Chất liệu tròng kính an toàn: nhựa

Polycarbonate
• Gọng bên có thể điều chỉnh, có nấc khóa.
• Gọng kính thiết kế liền.
• Chất liệu tròng polycarbonate chống trầy xước 

và chống va đập.
• Có lớp phủ chống đọng sương.
• Chống tia cực tím 99%.
• An toàn và thoải mái
• Màu sắc: Ánh vàng nhạt. 

Đảm bảo an toàn với tiêu chuẩn OHS.

• Thiết kế với gọng bên có thể điều chỉnh.
• Chất liệu tròng kính an toàn: nhựa

Polycarbonate
• Gọng bên có thể điều chỉnh, có nấc khóa.
• Gọng kính thiết kế liền.
• Chất liệu tròng polycarbonate chống trầy xước 

và chống va đập.
• Có lớp phủ chống đọng sương.
• Chống tia cực tím 99%.
• An toàn và thoải mái
• Màu sắc: Vàng đậm. 

Đảm bảo an toàn với tiêu chuẩn OHS.



Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899300280 1

TAI đeo CHỐNG ỒN

• Thiết kế mạnh mẽ với quai đeo qua đầu thoải
mái

• Quai đeo qua đầu có thiết kế lỗ thông gió
• Miếng đệm tai kín rộng và thoải mái
• Thích hợp để đeo kết hợp với kính và kính an

toàn
• Không cách nhiệt
• Vệ sinh dễ dàng. Miếng đệm vòng tai có thể

thay thế

Được thử nghiệm theo EN 352-1

Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899300342 100

NÚT NHÉT TAI chống ồn

• Nút tai dùng một lần tiện dụng, hình nón vừa
vặn với ống tai, bảo vệ tai trong môi trường có
độ ồn cao. Đặc tính cách nhiệt vượt trội.

• Bề mặt kín ngăn chặn sự xâm nhập của các
vật thể lạ và các hạt bụi bẩn

• Nhét tai có hình chữ X in chìm cung cấp một
số lợi thế: giảm áp lực tiếp xúc ở lối vào ống
tai, điều chỉnh mềm và tối ưu cho ống tai

• Cách dùng nhanh chóng & đơn giản. Dễ dàng
lấy ra khỏi tai sau khi sử dụng

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân



Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899300336 200

NÚT NHÉT TAI – 200 ĐÔI/GÓI

Mã sản phẩm.
Số 
lượng

0899300341 300

NÚT NHÉT TAI CHỐNG ỒN (có gọng)

• Bảo vệ thính giác hiệu quả và tiện dụng: vừa
vặn cất trong túi áo sơ mi, áo khoác

• Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng mang theo bên mình.
• Dây đeo dưới cằm
• Nhét tai cắm hình bầu dục có thể lấy ra khỏi

ống tai nhanh chóng
• Dây đeo cố định nút tai tại chỗ để loại bỏ tiếng

ồn ma sát
• Khối lượng: chỉ 8 g

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân

• Nút tai dùng một lần tiện dụng, hình nón vừa
vặn với ống tai, bảo vệ tai trong môi trường có
độ ồn cao. Đặc tính cách nhiệt vượt trội.

• Bề mặt kín ngăn chặn sự xâm nhập của các
vật thể lạ và các hạt bụi bẩn

• Nhét tai có hình chữ X in chìm cung cấp một
số lợi thế: giảm áp lực tiếp xúc ở lối vào ống
tai, điều chỉnh mềm và tối ưu cho ống tai

• Cách dùng nhanh chóng & đơn giản. Dễ dàng
lấy ra khỏi tai sau khi sử dụng



Mã sản phẩm. Fill Qty.
Số 
lượng

0899300335 400 đôi 1

HỘP CHỨA NÚT NHÉT TAI

Hộp đựng nút nhét tai gắn tường

• Dễ dàng châm thêm số lượng khi hết.
• Hệ thống xoay lưới chắc chắn ngăn chặn rơi

vãi

Số lượng chứa tối đa: 400 đôi

GĂNG TAY BHLĐ-COTTON (CỠ 8)

Găng tay chất liệu cotton mịn phù hợp cho công
việc lắp ráp nhẹ hoặc làm găng tay lót
• Chất liệu 100% cotton
• Thiết kế gọn nhẹ, vừa vặn và thoải mái khi

mang

Khu vực ứng dụng:
Đối với công nghiệp nhẹ
Dùng trong công việc điện với rủi ro tối thiểu
Dùng cho các bề mặt khô, bề mặt bóng, nhạy
cảm dễ trầy xước, để dấu vân tay,…

Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

089940008 8 12

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân



GĂNG TAY BHLĐ-NITRIL-330MM (CỠ 8)

GĂNG TAY BHLĐ-NITRILE-EXTRASTRONG (CỠ L)

• Chất liệu lớp lót có phủ nhung
• 100% chống thấm chất lỏng 
• Cảm giác nắm chắc chắn
• Bảo vệ khỏi hóa chất và dung dịch kiềm, axit, 

dầu mỡ và dung môi
• Không chứa silicone
• An toàn trong ngành thực phẩm

Khu vực ứng dụng
Dùng trong công việc sơn, xử lý bề mặt phải tiếp
xúc với các loại hóa chất, (hóa chất bảo dưỡng, 
tẩy rửa, thuốc trừ sâu,…)
Thích hợp để sử dụng cho nhiều ngành công
nghiệp và dịch vụ

Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

089943508 8 1

• Găng tay dùng một lần với khả năng bảo vệ
vượt trội

• Không bột
• An toàn sử dụng trong ngành thực phẩm
• Không chứa có silicone
• Bề mặt có vân, đảm bảo độ bám tốt
• Sản phẩm dùng một lần, an toàn và tiện lợi

Khu vực ứng dụng:
Phù hợp cho các ngành công nghiệp nhẹ như thực 
phẩm và phục vụ ăn uống, công nghiệp in ấn, 
công nghiệp điện tử và máy tính, sử dụng trong
phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu, …

Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

0899470409 L 1

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân



Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

0899400409 9 2

GĂNG TAY BHLĐ - CUT3/200

Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

0899400618 8 120

0899400619 9 120

GĂNG TAY BHLĐ -SPEC-PU-ECONOMY

• Lớp phủ cao su tự nhiên nhiều lớp cung cấp khả 
năng chống cắt, mài mòn và đâm thủng tốt

• Vải nền dệt kim mịn, 100% Kevlar®
• Độ bám tốt nhờ lớp phủ latex tự nhiên trên bề

mặt tiếp xúc (lòng bàn tay, ngón tay cái và
ngón tay)

• Chất liệu thông thoáng, không gây bí bách
• Khả năng chống cắt và mài mòn tốt

* Kevlar® là nhãn hiệu đã đăng ký của công ty 
DuPont

• Găng tay nhẹ với lớp phủ PU màu đen thoáng 
khí

• Vải dệt kim màu xám, kết cấu polyester
• Thiết kế thoải mái nhờ lớp phủ PU màu đen

thoáng khí. Giúp cử động linh hoạt và khéo
léo.

• Thẩm mỹ cao, che giấu vết bám bẩn nhờ lớp 
vải nền màu xám và lớp phủ PU màu đen.

Khu vực ứng dụng
Các ngành CN lắp ráp nhẹ và gia công cơ khí
Công nghiệp ô tô và bảo trì
Thiết kế nội thất và ốp tường khô

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân



Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

0899400748 8 1

0899400749 9 1

GĂNG TAY BHLĐ-SPEC-MECHANIC-PRO

• Với nam châm tích hợp ở mặt sau của bàn tay để 
giúp cầm nắm chắc chắn các dụng cụ nhỏ và vật 
liệu

• Bảo vệ mu bàn tay và ngón tay.
• Giảm áp lực và xóc khi thực hiện công việc nặng
• Chất liệu bền, các vị trí cầm nắm thiết kế thoải

mái và tăng hiệu quả chịu lực tác động
• Bảo vệ bàn tay tối đa khi thao tác nhờ dải buộc 

chặt bằng neoprene mềm. 
• Lớp vải polyester thoáng khí, co giãn trên mu bàn

tay mang lại cảm giác thoải mái, thoáng khí. 

Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

0899404318 8 1

0899404320 10 1

GĂNG TAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG GREY/RED

• Găng tay đan tròn chắc chắn, phù hợp cho khu 
vực làm việc khô ráo

• Găng tay dệt kim đa năng 7 lớp, bề mặt trong
lòng bàn tay phủ 100% PVC màu đỏ, 1 mặt
thun xám với 65% polyester & 35% cotton

• Khả năng cầm nắm vật dụng tốt
• Thoải mái & vừa vặn khi mang

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân



Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

0899401248 8 1

0899400749 9 1

GĂNG TAY BHLĐ-MECHANIC-CUT-PLUS

Bao tay chuyên dụng với khả năng chống cắt
tuyệt vời. Đảm bảo an toàn tuyệt đối với độ bền
lâu dài.
• Chất liệu fiber chống cắt bao phủ các bề mặt
• Chịu áp lực tốt ở các khu vực bị tác động

mạnh khi thao tác
• Bảo vệ tuyệt đối cả 2 mặt của bàn tay. Lòng

bàn tay gia cố chống trầy xước và trơn trượt.
• Thiết kế ôm khít, tạo cảm giác chắn chắn và

an toan khi mang.
• Tháo mở găng bằng dải băng dính tiện dụng
• Chất liệu vải polyeste thoải mái, thoáng khí

cho người dùng

Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

0899451309 9 6

GĂNG TAY CHỐNG CẮT CUT5/200 với KEVLAR®

Khả năng chống cắt và trầy xước vượt trội, với lớp
phủ latex tự nhiên và bền chắc:
• Vải đan mềm chống cắt phủ chất liệu Kevlar®
• Chống cắt và trầy xước hữu hiệu, ngay cả

trong điều kiện áp lực cao
• Khả năng bám tốt nhờ lớp phủ latex trên bề

mặt lòng bàn tay
• Vật liệu thông thoáng, dễ chịu

* Kevlar® là nhãn hiệu đã đăng ký của công ty
DuPont

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân



Mã sản phẩm. Kích cỡ
Số 
lượng

0899435509 9 6

GĂNG TAY CHỐNG HÓA CHẤT

• Có lớp lót coton bên trong
• Chống thấm 100%
• Cảm giác thoải mái khi mang
• Kháng tốt với dung dịch axit và kiềm loãng
• Sức đề kháng cơ học tốt
• Không chứa silicon
• Phù hợp sử dụng trong ngành thực phẩm

Khu vực ứng dụng:
Công việc làm sạch và bảo trì, công nghiệp hóa
chất, thực phẩm và sử dụng trong phòng thí
nghiệm.

Mã sản phẩm.
Quy
cách

Số 
lượng

08939000 4000 ml 1

DUNG DỊCH RỬA TAY AN TOÀN 4000ML

• Làm sạch mọi loại vết bẩn bám trên tay như:
dầu mỡ, dung môi, hóa chất,…

• Loại bỏ vết bẩn hữu hiệu nhưng không làm hại
da tay. Ngăn ngừa kích ứng da nhờ tỷ lệ cao
các chất có tác dụng phòng ngừa

• pH trung tính và không chứa xà phòng
• Đã qua kết quả kiểm tra da liễu
• Không chứa kiềm và silicone

PPE: thiết bị bảo hộ cá nhân
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