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GREVEN
®
 MULTI TEC 

/ MULTI TEC PURE 

Uniwersalny krem ochronny o dualistycznym działaniu, przeznaczony dla 

osób pracujących w warunkach ze zmiennym środowiskiem pracy, np. 

praca z substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie, 

praca z narażeniem na mocno przylegający brud oraz urazy mechaniczne. 

 wzmacnia wierzchnie warstwy skóry 

 redukuje napięcie skóry 

 wspiera naturalny proces regeneracji skóry 

 krem typu O/W 

 zawiera glicerynę, oczar wirginijski, pantenol 

 nie zawiera silikonu 

 perfumowany lub bezzapachowy 

 bezzapachowy: zgodność HACCP 
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Stosowanie 
Przed pracą i po przerwach nałożyć GREVEN

®
 

MULTI TEC starannie na skórę, która została do-
kładnie umyta i wysuszona. Krem wsmarować 
równomiernie, zwracając szczególną uwagę na 
wrażliwe miejsca jak skóra między palcami i przy 
paznokciach. Nałożyć ponownie po dłuższej pracy. 
Produkt nie powinien się dostać do oczu. 
 

Certyfikat Zgodności Dermatologicznej 
Zgodność dermatologiczna GREVEN

®
 MULTI TEC 

została starannie przebadana i udowodniona. Wy-
drukowany certyfikat jest możliwy do wglądu. 
 
 

Regulacje statutowe 
GREVEN

®
 MULTI TEC jest podmiotem Regulacji 

(EC) Nr 1223/2009 dotyczącej produktów kosme-
tycznych. Dodatkowe informacje o obchodzeniu 
się z produktem znajdują się w Karcie Charaktery-
styki dla produktów skórnych (do użytku zawodo-
wego). 
 

Instrukcja przechowywania 
Produkt można przechowywać przez 30 miesięcy 
(od daty produkcji) jeżeli będzie przechowywany 
nieotwarty, w temperaturze pokojowej w oryginal-
nym opakowaniu. Okres Po Otwarciu (PAO) jest 
wskazany na każdym pojemniku. 
 

Skład według INCI*  
AQUA, GLYCERYL STEARATE SE, CETEARYL 
ETHYLHEXANOATE, GLYCERIN, CETEARYL 
ISONONANOATE, TALC, KAOLIN, POLYVINYL 
ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, PANTHENOL, 
HYDROXYETHYLCELLULOSE, HAMAMELIS 
VIRGINIANA WATER, TOCOPHERYL ACETATE, 
HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, STEARIC ACID,  
SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CETEARYL 
SULFATE, GALLIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, 
PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYL-
PARABEN, PROPYLPARABEN , BUTYLPARABEN, 
(PARFUM). 
*(International Nomenclature Cosmetic Ingredients // 
Międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków) 

 
Dostępne opakowania: 
 

Perfumowany 

Rozmiar Ilość w kartonie 

100 ml tubka 50 tubek 

1000 ml twarda butelka 10 butelek 

2000 ml butelka Vario 6 butelek 
 

Bezzapachowy 
 

Rozmiar Ilość w kartonie 

100 ml butelka 12 butelek 

2000 ml butelka Vario 6 butelek 

 

Zakres zastosowań 
GREVEN

®
 MULTI TEC jest przeznaczony do 

miejsc pracy z ciągle zmieniającymi się szkodli-
wymi substancjami, różnymi zagrożeniami dla 
skóry oraz kiedy ręce są narażone na urazy me-
chaniczne, np. od narzędzi, włókna szklanego, 
wełny stalowej, kartonów jak i do miejsc pracy, 
gdzie noszone są rękawice. 
 

Opis produktu 
GREVEN

®
 MULTI TEC jest kremem ochronnym o 

dualistycznym działaniu. Krem jest przeznaczony 
do ochrony rąk przed pracą. Można go bezpiecz-
nie stosować pod rękawice ochronne. Zastosowa-
nie kremu przed pracą ma zapewnić ochronę rąk 
przed szkodliwym działaniem substancji przemy-
słowych oraz ułatwić ich późniejsze mycie. Główną 
rolą kremu jest ochrona skóry rąk podczas kontak-
tu z substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie - 
oleistymi, łatwo przylegającymi (pył węglowy, rdza, 
oleje, farby, lakiery, kleje) oraz rozpuszczalnymi w 
wodzie (np. detergenty). 
Zawarty w kremie oczar wirginijski wspomaga ha-
mowanie nadmiernej potliwości skóry a dodatkowo 
działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. 
Pantenol – nawilża, pielęgnuje, działa przeciwza-
palnie, łagodzi podrażnienia i regeneruje. 
Witamina E – pełni funkcję ochronną dla skóry i 
pielęgnacyjną. Rozpuszczalna w tłuszczach a nie 
w wodzie przez co jest magazynowana w komór-
kach organizmu a nie przez niego wydalana. 
Emulsja O/W nie zawiera sylikonu i nie pozostawia 
nieprzyjemnej tłustej warstwy na narzędziach. 
 

Właściwości produktu 

 Podwójny efekt kremu jest zależny od jego 
struktury. Użyte są składniki tworzące barierę 
przeciwko substancjom rozpuszczalnym i 
nierozpuszczalnym w wodzie.  

 W celu uzyskania obojętnej bariery, w produkcie 
zawarte są warstwowe krzemiany, które tworzą 
warstwę ochronną na skórze, przez którą z 
trudem mogą dostać się tylko organiczne 
substancje w miejscu pracy. Ta funkcja jest 
wspierana przez celulozy, które budują barierę 
przeciwko substancjom nierozpuszczalnym w 
wodzie, dzięki swej powłoce z hydratów.  

 Wśród innych tłuszczowych składników, alkohole 
i estry tłuszczowe zapewniają barierę przeciwko 
płynnym substancjom.  

 Dodatkowo, pantenol i witamina E działają 
przeciwzapalnie i wspierają naturalny proces 
regeneracji skóry.  

 Oczar wirginijski jest naturalnym pokryciem dla 
skóry, które stabilizuje wyższe warstwy skóry. 
Przez to, krem jest też odpowiedni do użycia pod 
ubraniami ochronnymi, np. PVC lub gumowe 
rękawice. 

 

Nasze praktyczne porady oraz rekomendacje (które nie dają wyraźnej gwarancji z naszej strony na właściwości produktu podczas użytkowania przez klienta), są oparte na naszej 
wieloletniej praktyce. Nie są one wiążące, ani nie obejmują ochrony dóbr intelektualnych osób trzecich oraz zagranicznych legislacji oraz nie zwalniają naszych klientów od prze-
prowadzania ich własnych testów naszych produktów w celu odpowiedniego dopasowania. 
Karta produktu przetłumaczona przez Alfa i Omega Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 


