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Choroby skóry prowadzą do częstej absencji, są 
najczęściej występującymi chorobami zawodowymi,  
a pomimo to problem jest często lekceważony. 
Chorobom skóry można zapobiec poprzez 
odpowiednią ochronę przed pracą, mycie i pielęgnację 
po pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy 
powinni dbać o profilaktykę w zakresie występowania 
chorób zawodowych skóry. Odpowiednio dobrane 
środki ochrony, mycia i pielęgnacji pozwalają utrzymać 
skórę w zdrowiu i dobrej kondycji.

Trzy stopniowy program ochrony rąk wskazuje 
użytkownikowi kolejność stosowania produktów, dla 
lepszego rozróżnienia oznaczono je kolorami.

1. Ochrona rąk - krem ochronny przed pracą 
2. Mycie rąk - pasta do mycia rąk do stosowania w  
trakcie i po pracy 
3. Pielęgnacja rąk - krem do stosowania po pracy   

Dodatkowo każdy produkt Lordin otrzymał odpo-
wiedni piktogram. Kremy ochronne są oznaczone 
piktogramami, które wskazują czy krem przeznaczony 
jest do ochrony przed substancjami oleistymi, łatwo 
przylegającymi czy wodnymi i oleistymi (działanie dua-
listyczne). 

Skuteczność produktów do mycia rąk jest oznaczona 
za pomocą belek. Im więcej belek tym produkt usuwa 
silniejsze i bardziej uporczywe zabrudzenia. 

Intensywność kremów pielęgnacyjnych i nawilżających 
jest oznaczona za pomocą kropli. Koncept ochrony rąk 
powinien znaleźć miejsce w każdym zakładzie pracy. 
Jego celem jest     utrzymanie skóry w zdrowiu i dobrej 
kondycji. Z uwagi na zachowanie lepszych właściwości 
higienicznych, zalecamy stosowanie produktów przez 
systemy dozowania. Program LORDIN „Profesjonalna 
ochrona rąk“ wspiera skuteczną ochronę, mycie            
i pielęgnację rąk.

PROFESJONALNY PROGRAM OCHRONY RĄK
Program ochrony rąk został stworzony aby dbać o skórę profesjonalistów, w szczególności o skórę rąk.
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1 OCHRONA RĄK

200 ml Tube
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100 ml tuba
1 l butelka Vario
1 l butelka twarda
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1 karton 24 tuby

Produkty do ochrony rąk należy stosować przed 
pracą, w trakcie pracy oraz po przerwach w pracy. 
Dzięki tym produktom chronimy ręce przed 
szkodliwym działaniem substancji przemysłowych 
oraz ułatwiamy ich późniejsze mycie. Regularne 

stosowanie kremów ochronnych poprawia 
kondycję skóry rąk oraz przyczynia się do szybszego 
i łatwiejszego usunięcia zabrudzeń.

PROFILAKTYKA W OCHRONIE RĄK 

1 karton 6 butelek Vario

1 karton 6 butelek Vario 1 karton 10 butelek twar-

LORDIN® DIRT&OIL PROTECT

  zapobiega przyleganiu substancji 
przemysłowych do skóry 

  ułatwia mycie rąk 
 hamuje nadmierną potliwość skóry

  zawiera substancje nawilżające                
i pielęgnacyjne

  nie zawiera silikonu
  produkt perfumowany

Krem ochronny do stosowania przed pracą.                              
Lordin Dirt & Oil chroni skórę rąk podczas kontaktu z oleistymi, łatwo 
przylegającymi, nierozpuszczalnymi w wodzie substancjami przemysłowymi, 
np. grafit, rdza, pył metaliczny, oleje, farby, lakiery, żywice, kleje, itp.  
Stosowanie kremu ułatwia mycie rąk po zakończonej pracy. 

1 karton 24 tuby

100 ml tuba
1 l butelka Vario

LORDIN® MULTI PROTECT

  szerokie spektrum ochronne
  może być stosowany pod rękawice 
ochronne 

  nie zawiera silikonu

  zawiera substancje nawilżające                       
i regenerujące skórę

  produkt perfumowany

Krem ochronny do stosowania przed pracą, o dualistycznym 
działaniu.
Lordin Multi Protect wzmacnia warstwę zewnętrzną skóry, redukuje podrażnienia 
i wspomaga regenerację. Lordin Multi Protect chroni skórę przed uszkodze-
niami mechanicznymi oraz różnorodnymi substancjami przemysłowymi, np. 
oleje, smary, chłodziwa.



Produkty do mycia rąk marki Lordin gwarantują 
skuteczność, a jednocześnie są przyjazne dla skóry 
człowieka. Nie należy stosować najsilniejszego 
środka do mycia rąk, jeżeli nie ma takiej potrzeby. 
Przy wyborze produktu należy kierować się zasadą: 
środek myjący dobrany optymalnie do zabrudzenia 

i  możliwie łagodny dla skóry. Produkty z zawartością 
środka ściernego są bardzo skuteczne przy usuwaniu 
silnych zabrudzeń. Przy zabrudzeniach farbą lub 
klejem należy stosować pastę z zawartością substancji 
rozpuszczającej.

MYCIE RĄK

LORDIN® POWER PASTE

 bardzo wysoka skuteczność
 zawiera naturalny środek trący 
 produkt biodegradowalny
 nie zawiera mydła

  pH odpowiada pH skóry człowieka
 nie zawiera rozpuszczalnika
 produkt perfumowany

Silnie skondensowana pasta do mycia rąk z zawartością 
naturalnego środka trącego. 
Lordin Power Paste usuwa zabrudzenia na bazie tłuszczu i pigmentu, np. oleje, 
tłuszcze, grafit, pył metaliczny.

Pudełko 250 ml
Wiaderko 6 i 
10 l
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1 karton
24 pudełka

250ml wiaderko 6L

CEWIPA® EXTRA PASTE

  dobrze usuwa zabrudzenia
  zawiera naturalny środek trący
  produkt biodegradowalny

  pH odpowiada pH skóry człowieka
  nie zawiera mydła
  produkt perfumowany

Łagodna pasta do mycia rąk z zawartością naturalnego środka 
trącego.
Pasta do mycia rąk z zawartością naturalnego środka trącego, usuwa 

Pudełko 500 ml
Wiaderko 6 i 
10 l
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1 karton
24 pudełka 

500 ml wiaderko 6L hobok 30L

hobok 30Lwiaderko 10L

wiaderko 10L
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2 MYCIE RĄK

LORDIN® SPECIAL POWER

200 ml Tube

1 karton 6 butelek Vario

Tuba 250 ml
2 l butelka Vario

  3 l słój
 10 l kanister
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Tuba 250 ml
2 l butelka Vario

 3 l słój
10 l kanister
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Tuba 250 ml
1 l butelka twarda

  
1 i 2 l butelka Vario
10 l kanister
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kanister

kanister

kanister

1 karton 6 butelek Vario

1 karton 6 butelek Vario 1 karton10 butelek twardych

1 karton 24 tuby

1 karton 24 tuby

1 karton 24 tuby 1 karton 3 słoje

1 karton 3 słoje

  zwiększona skuteczność dzięki 
zawartości oleju rzepakowego

  zawiera środek trący 

  zawiera przyjazne dla środowiska 
tenzydy

  nie zawiera mydła
  produkt perfumowany

Półpłynna pasta do zadań specjalnych.
Doskonała skuteczność w usuwaniu uporczywych i łatwo przylegających 
zabrudzeń, np. farby drukarskie, świeży lakier, żywice, kleje, itp, których nie 
można usunąć bez użycia substancji rozpuszczającej.

LORDIN® LIQUID POWER

  bardzo wysoka skuteczność
  zawiera naturalny środek trący
  pH odpowiada pH skóry człowieka

  nie zawiera mydła
  nie zawiera rozpuszczalnika
  produkt perfumowany

Półpłynna pasta do mycia rąk z zawartością środka trącego.
Do usuwania bardzo silnych zabrudzeń na bazie tłuszczu i pigmentu, np: oleje, 
tłuszcze, rdza, pył metaliczny, grafit.

LORDIN® BLUE WASH

  niebieski żel do mycia ciała
 usuwa lekkie zabrudzenia
 zawiera biodegradowalne tenzydy

  pH odpowiada pH skóry człowieka
 nie zawiera mydła
 produkt perfumowany

Łagodny żel do mycia ciała.
Do stosowania przy lekkich i średnich zabrudzeniach



3 PIELĘGNACJA RĄK

1 karton 24 tuby
Tuba 100 ml
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Tuba 100 ml
1 l butelka Vario
1 l butelka twarda 
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Kremy pielęgnacyjne stosuje się po zakończeniu 
pracy, na czyste i suche dłonie. Zadaniem kremu 
pielęgnacyjnego jest regeneracja skóry rąk, 
nawilżenie i natłuszczenie skóry, wsparcie w 
odbudowie naturalnej bariery hydro-lipidowej.

Substancje zawarte w kremach pielęgnacyjnych 
mają właściwości nawilżające, przeciwzapalne i 
regeneracyjne.

PIELĘGNACJA RĄK PO PRACY

1 karton 24 tuby 1 karton 6 butelek Vario 1 karton 10 butelek 

LORDIN® BASIC CARE

  lekka konsystencja bardzo szybko 
się wchłania

  pielęgnuje i wspomaga regenerację 
skóry

 zawiera nawilżającą alantoinę
  typ O/W
  zawiera pantenol, który ma 
działanie przeciwzapalne i 

Lekki krem do pielęgnacji rąk i całego ciała.
Do regularnej pielęgnacji skóry normalnej i wymagającej. Można stosować na 
dłonie,    i ciało.

LORDIN® INTENSIVE CARE

  gęsta konsystencja, dobrze się 
wchłania

  pielęgnuje i wspiera regenerację 
skóry

  bogata receptura z wyważoną 

zawartością tłuszczu i wody 

  do każdego typu skóry
  typ W/O
 nie zawiera silikonu

Krem pielęgnacyjny do rąk i twarzy.
Do regularnej pielęgnacji wysuszonej skóry po zakończonej pracy. Doskonale 
sprawdza się również w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.  
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4 SYSTEMY DOZOWANIA

EUROMAT 1000
Dozownik do dystrybucji środków półpłynnych i 
płynnych, 
bez zawartości środka ściernego.

VARIOMAT M
Dozownik do dystrybucji środków do 
ochrony, mycia i pielęgnacji w butel-
kach typu VARIO. 

  dozownik metalowy biały
 łatwy w obsłudze 
  higieniczne rozwiązanie
 wytrzymały
 regulacja dozowania 

do dozowania z 1L i 2L butelek Vario

VARIOMAT P                                   VARIOMAT 

Dozowniki do dystrybucji środków do ochrony, 
mycia i pielęgnacji w butelkach typu VARIO.
  łatwy w obsłudze 
  higieniczne rozwiązanie
  zamykany na kluczyk 

do dozowania z 1L i 2L butelek Vario

POMPKA DOZUJĄCA+UCHWYT NA ŚCIANĘ

Pompka dozująca do pojemnika 3L
Uchwyt na ścianę na pojemnik 3L

do dozowania ze słoja 3L

WILDOMAT K4

Dozowniki do past stałych:
Lordin Power Paste i Cewipa Extra Paste 
Możliwość ponownego uzupełnienia 

       do past stałych

EUROMAT 2500
Dozownik do dystrybucji 
środków półpłynnych i płynnych,                                         
z zawartością środka ściernego.

Do dozowania z twar-

dych 

Do dozowania z twardych 

butelek 2,5L- możliwość        do twardych butelek

DOZOWNIK T1
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