
NAHA KAITSMINE
NAHA PUHASTAMINE
NAHAHOOLDU

Kontsentreeritud topel�oimega 
KÄTEPUHASTUSVAHEND tugeva 
määrdumise, näiteks õli, rasva, 
tolmu jms eemaldamiseks.

looduslikud abrasiivid

UUS

OMADUSED

OMADUSED

TOOTE KIRJELDUS

OLEMUS

PEVASTAR eemaldab tõhusalt tugeva määrdumise, 
mis on põhjustatud näiteks õlidest, rasvadest, 
määrdeainetest, tolmust, mitmesugustest värvidest, 
trükivärvidest jne;

 puhastab ka sügavad poorid ja hooldab nahka, 
taastab loomulikul viisil naha rasususe;

 on voolav ja sobib seega kasutamiseks paljudes 
doseerimissüsteemides (vt tagakülge);

 sobib kasutamiseks erinevates 
tööstusvaldkondades.

PEVASTAR sisaldab valitud kvaliteetseid lähteaineid, 
mis tagavad toote hea puhastusvõine ja nahataluvuse 
ning mis on valdavalt taimse päritoluga.

• Sisaldab op�maalse koos�sega sünergistlikult 
toimivat pindak�ivsete ainete süsteemi.

• Sisaldab abrasiivainena jahvatatud maisitõlvikutest 
saadud jahu.

 Seemnetest vabastatud maisitõlvikud kujutavad 
endast tootmisjääki ega kujuta endast seetõ�u 
toiduainetele konkuren�.

• Maisitõlvikutest saadud jahu ei põhjusta 
ummistusi.

• Sisaldab suures osas kookosrasva koos�sosi, mis 
tagavad pärast pesemist naha normaalse rasususe 
taastamise.

• pH vastab naha pH-le.

• Ei sisalda silikoone ega lahusteid.

• Dermatoloogilise kontrollimise hinne on „väga hea“.

Hõõruda määrdunud kuivi käsi PEVASTARiga seni, 
kuni mustus on eemaldatud. Lisada veidi ve�, pesta 
põhjalikult ja loputada hoolikalt.

PEVASTAR on kasutamisel väga ökonoomne. 
Dosaatoris sisalduvast kogusest piisab käte põhjalikuks 
puhastamiseks.

Juhis: vältida silma sattumist. Silma sattumisel 
loputada kohe rohke veega.

PEVASTAR on helebeež voolamisvõimeline 
kätepuhastusvahend.

pH väärtus on ligikaudu 4,1–5,1

Tihedus ligikaudu 0,89 g/cm3 (20 °C)

AVERA TRADING AS
Männiku tee 104, Tallinn / Ringtee 25, Tartu
tallinn@avera.ee / tartu@avera.ee



NAHA KAITSMINE
NAHA PUHASTAMINE
NAHAHOOLDU

ÕIGUSAKTID

PEVASTARile kohaldub ELi määrus kosmee�katoodete 
kohta ning Saksamaal toiduainete, tarbeesemete ja 
loomasööda koodeks (LFGB).

Kõik meie kosmee�katooted valmistatakse GMP (hea 
tootmistava) kohaselt ja läbivad mikroobide suhtes 
kvaliteedikontrolli.

DOSEERIMISSÜSTEEMID

• VOORMATEC SF2 – plastdosaator pehmete 1- ja 
2-liitriliste pudelite jaoks. 

• VOORMATEC SF4 – plastdosaator pehmete 
4-liitriliste pudelite jaoks.

• PEVAMAT SF – roostevabast terasest dosaator 
pehmete 1- ja 2-liitriliste pudelite jaoks (saada 
erinevates varian�des).

• PEVAMAT SF4 – roostevabast terasest dosaator 
pehmete 4-liitriliste pudelite jaoks (saada 
erinevates varian�des).

• PEVA – doseerimissüsteem 3-liitrilise purgi jaoks, 
seinahoidikuga/seinahoidikuta.

• VOORMATEC D3 – plastdosaator 3-liitrilise purgi 
jaoks.

• PEVA – kolmeosaline doseerimiskomplekt 
1-liitrilise nahakaitse-/nahahooldusvahendi pudeli 
ja 3-liitrilise purgiga kätepuhastusvahendi jaoks, 
koos seinahoidikuga.

• PEVA – dosaator 10-liitrilise ämbri jaoks, 
roostevabast terasest kaanega.

KOOSTISAINED

MAHUTITE SUURUSED JA PAKENDUSÜHIKUD

Vesi, Zea mays'i (mais) tõlvikute jahu, 
naatriumlaureetsulfaat, kookoshape, laureet-2, 
tridetseet-7, naatrium(C13–C17)alkaansulfonaat, 
kokamidopropüülbetaiin, ksantaankummi, 
karboksümetüültselluloos, 
akrülaat/(C10–C30)alküülakrülaat ristsillatud polümeer, 
lõhnaained, propüleenglükool, bensüülalkohol, 
metüüliso�asolinoon, metüülkloroiso�asolinoon, 
CI 77891.

LADUSTAMISJUHIS

PEVASTAR säilib suletud originaalmahu�tes 
toatemperatuuril vähemalt 30 kuud.

Pärast mahu� avamist säilib minimaalselt 12 kuud.

JUHISED NAHAHOOLDUSEKS

Kahjulike ainete väl�matu käitlemise korral tuleb enne 
tööleasumist kasutada nahakahjustuste väl�miseks 
vastavat kaitsevahendit (näiteks üldkasutatavat 
nahakaitsekreemi PEVAPERM).

Pärast tööd tuleb naha uuendamiseks kanda nahale 
korrapäraselt sobivat nahahooldusvahendit (nt 
rikkalikult toimeaineid sisaldavat nahahoolduskreemi 
PEVALIND).

LISATEAVE

Soovi korral on kä�esaadavad tooterühma teabelehed, 
spetsifikatsioonid ja dermatoloogilised eksper�isid. 
Ser�fikaat: toode läbis eriars�de järelevalve all tehtud 
dermatoloogilised-allergoloogilised katsetused hindele 
„väga hea“.

12 × 250 ml 
tuub

10 × 1 l 
ko�

6 × 2,5 l 
pehme pudel

6 × 3 l 
purk

2 × 5 l kanister +
dosaator

1 × 10 l ämber
1 × 30 l 

metallmahu�

6 × 2 l pehme pudel
4 × 4 l pehme pudel
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