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DEN NYE GENERATION PEVASTAR
NY: MED 100 % NATURLIGE SLIBEMIDLER
PEVA har for miljøets skyld revideret formuleringen af PEVASTAR, firmaets mest solgte håndrens.
Fremtidigt vil der i PEVASTAR blive brugt slibemiddel af majskolbemel i stedet for plastgranulater. Produktets primære kendetegn, nemlig den gode renseydelse, den behagelige hudfølelse
og den tiltalende appelsinduft, bevares naturligvis.
Foruden det kendte produkt PEVASTAR introducerer Paul Voormann med PEVASTAR SOFT en
yderligere type, som især egner sig til brug i softflaske-dispensersystemer og som blev tilpasset
behovene ved følsom hud.
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KONCENTRERET HÅNDRENS MED
DOBBELTVIRKNING

ANVENDELSESOMRÅDER
Til effektiv fjernelse af kraftig tilsmudsning inden for alle industriområder, som for eksempel grundet:
•
•
•

olier, fedt, smøremidler
støv, grafit, sod
forskellige farver og trykfarver

EGENSKABER
• poredyb rensning
• hudvenlig
• tilbagefedtende
• tilstopper ikke afløb
BESKAFFENHED
• flydedygtig pasta med naturlige slibemidler af majskolbemel
• indeholder en optimalt tilpasset, synergistisk virkende tensidkombination

Informationer vedrørende slibemiddel af majskolbemel:
Det i PEVASTAR anvendte slibemiddel udvindes ved formaling
af tærskede majskolber. Majskornene er allerede fjernet, således at der ikke opstår konkurrence med fødevarer. Majskolberne stammer fra europæisk dyrkning. Kun med forsyningsproblemer bruges der varer fra lande uden for EU.
Slibemidlet er beigefarvet og ligner det tidligere brugte slibemiddel af polyurethan. Det sørger for en god slibende effekt og
efterlader en behagelig fornemmelse på huden.
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•
•
•
•
•

med naturbaseret tilbagefedtning
pH-hudneutral
silikonefri
dermatologisk testet med „meget god“
egnet til forskellige genopfyldningssystemer

ENHEDSSTØRRELSER
250 ml tube, 1 l pose, 1 l softflaske, 2,5 l flaske,
3 l dåse, 4 l softflaske, 5 l dunk, 10 l spand,
30 l hobbock
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KONCENTRERET HÅNDRENS
TIL FØLSOM HUD

VORES ANBEFALING TIL SOFTFLASKE-DISPENSERSYSTEMER
ANVENDELSESOMRÅDER
Til effektiv fjernelse af kraftig tilsmudsning inden for alle industriområder, som for eksempel grundet:
•
•
•

olier, fedt, smøremidler
støv, grafit, sod
forskellige farver og trykfarver

EIGENSCHAPPEN
• poredyb rensning
• særlig hudvenlig
• tilbagefedtende
• tilstopper ikke afløb

•
•
•
•
•
•

indeholder en optimalt tilpasset, synergistisk
virkende tensidkombination
med høj andel af naturbaseret tilbagefedtning
pH-hudneutral
silikonefri
dermatologisk testet på følsom hud med „meget
god“
grundet den milde formulering er produktet ikke
egnet til genopfyldningssystemer

ENHEDSSTØRRELSER
250 ml tube, 2 l softflaske, 3 l dåse, 4 l softflaske

HOEDANIGHEID
• flydedygtig pasta med hudvenlige, naturlige slibemidler af
valnøddeskallemel

Informationer vedrørende slibemiddel af valnøddeskallemel:
Det i PEVASTAR SOFT anvendte slibemiddel udvindes ved
formaling af valnøddeskaller. Der opstår ikke konkurrence med
fødevarer. Valnøddeskallerne stammer fra fransk dyrkning.
Slibemidlet er fint malet og har en lysebrun farve. Det føles meget fint på huden og renser hudvenligt og pålideligt.
Formalede valnøddeskaller er i årtier blevet brugt i håndrens
til kraftig tilsmudsning. I henhold til nuværende viden kan
valnøddeskaller, også med henblik på nøddeallergier, bruges
som et sikkert slibemiddel, da de kendte allergiske symptomer
i forbindelse med valnødder hidtil kun er blevet iagttaget ved
indtagelse af nødderne (oral indtagelse) eller ved indånding af
nøddestøvet, og kun i ekstreme undtagelsestilfælde ved hudkontakt. Desuden befinder de allergiudløsende substanser sig i
selve nødden og ikke i skallen.
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DET NYE SOFTFLASKESYSTEM 4.0
HYGIEJNISK – ØKONOMISK - BRUGERVENLIG
Paul Voormann bringer den nye generation af softflaskesystemer
direkte på din arbejdsplads. Hygiejnisk, økonomisk, brugervenlig – så du
kan koncentrere dig om det vigtigste, dit arbejde.
Hidtil kunne virksomhederne ved beslutningen for et dispensersystem
til hudrensningsmidler vælge mellem en god med dyr løsning (f.eks.
2 l softflaskesystemer) eller en billig men hygiejnisk dårligere løsning
(dispenser til åben genopfyldning eller brug af hudrensningsmidler
direkte fra store spande).
Med den hidtil unikke 4 l softflaske kombinerer vi de hygiejniske fordele
ved det kendte 2 l softflaskesystem med de økonomiske fordele ved
genopfyldningssystemer eller store beholdere, som f.eks. spande eller
dunke.
HYGIEJNISK, fordi den egentlige vægdispenser ikke har nogen kontakt
med håndrensningsmidlet og således ikke kan forurene dette (ingen
risiko for kontaminering).
ØKONOMISK, fordi der i forhold til 2 l softflasker kan opnås en betydeligere billigere pris
pr. liter håndrensningsmiddel, hhv. fordi man
opnår en literpris, der snarere svarer til prisen
for genopfyldningssystemer.
BRUGERVENLIG, fordi der ikke kan spildes håndrensningsmiddel ved
genopfyldning og fordi mængden på 4 l pr. flaske sørger for lange
flaskeudskiftningsintervaller. Ved det egentlige flaskeskift skal der kun
sættes en ny flaske i dispenseren.
Vores dispensere til 4 l softflaskesystemet
fås i plast og metal (som version med hvid
pulverlakeret kappe eller som version
med en kappe af mat børstet rustfrit stål).

