
MACO to zyskujący coraz większą popularność w naszym kraju holenderski producent chemii przemysłowej, który specjali-
zuje się w preparatach do mycia i ochrony skóry rąk. Określane potocznie jako pasty BHP firmy MACO mają jednak niewiele 
wspólnego z kojarzonym z taką nazwą mazidłem w popękanym kubeczku. To innowacyjne oraz skuteczne środki kosmetycz-
ne przeznaczone do mycia rąk zabrudzonych substancjami, z którymi zwykłe mydła sobie nie poradzą. Pasty te powstają 
w laboratorium, gdzie nad ich składem i ulepszaniem pracują wykwalifikowani chemicy kierujący się ideą „CLEAN HANDS, 
HEALTHY PEOPLE”. Co warte podkreślenia, środki do mycia rąk MACO nie zawierają sztucznych bądź ropopochodnych 
rozpuszczalników, dzięki czemu są przyjazne dla skóry i spełniają wszystkie wymagania stawiane takim preparatom przez 
branżę kosmetyczną. Jednocześnie są bardzo wydajne. Na jedno mycie przypada zaledwie od 3 do 5 ml produktu. To tyle, ile 
zmieści się na łyżeczce do herbaty. 

NATURALNE SKŁADNIKI ORAZ PIELĘGNACJA
Sekret skuteczności dobrej pasty BHP tkwi w składzie. W przypadku produktów MACO stosowa-
ne są rozpuszczalniki pochodzenia naturalnego. Głównym składnikiem czyszczącym jest powszech-
nie występujący w naturze, zawarty w skórkach cytrusów, naturalny rozpuszczalnik węglowodorów  
– D-limonen. Ponadto pasty MACO zawierają wysokiej jakości środki pielęgnacyjne wyraźnie po-
prawiające kondycję skóry dłoni, bez potrzeby używania kremów pielęgnacyjnych. W zależności od 
konkretnego produktu, mogą to być olej z pestek pomarańczy, lanolina, gliceryna, wyciąg z aloesu  
i olej jojoby. Nie bez znaczenia jest również rodzaj zastosowanego naturalnego materiału ściernego 
w postaci krzemionki lub zmielonych łupin orzechów.

SPECJALISTYCZNE PASTY CZYSZCZĄCE DLA KAŻDEJ BRANŻY
Dobrej jakości pasty żelowe łatwo radzą sobie z takimi zabrudzeniami jak farby drukarskie,  smary, 
chemia budowlana. Aby osiągnąć maksymalną skuteczność czyszczenia, pastę należy do-
pasować do warunków pracy i stosowanych w niej materiałów. Na przykład 
uniwersalna pasta Hand Cleaner Orange (pomarańczowa) polecana jest 
dla osób pracujących w przemyśle, ale też rolnictwie. Z łatwością usuwa 
uporczywe zabrudzenia takie jak smoła, sadza, smary, tłucze lub oleje. 
Do umycia dłoni brudnych od smaru grafitowego z jej zastosowaniem 
wystarczy tylko ok. 30 sekund. Pasta Hand Cleaner Special doskonale 

sprawdzi się przy usuwaniu zabrudzeń typowych 
dla warsztatu samochodowego: z tłuszczów, 

smarów, sadzy, oleju silnikowego, paliw. Jed-
nocześnie jest na tyle delikatna, że można ją 
stosować również w przypadku skóry wrażliwej. Z kolei w przemyśle ciężkim i drukarniach ideal-
nie sprawdzi się pasta Hand Cleaner Yellow (żółta), która działa na takie zabrudzenia jak smoła, 
lakiery, żywice, farby (także drukarskie), atrament, sadza, smary, tłuszcze, asfalt, oleje, kleje (także 
dwuskładnikowe) oraz chemia budowlana. W przypadku najtrudniejszych do usunięcia zabru-
dzeń należy sięgnąć po Hand Cleaner Extreme – unikalny produkt do zadań specjalnych, który 
radzi sobie nawet z takimi substancjami, jak specjalistyczne kleje, żywice, silikon, lakiery, farby, 
pianki poliuretanowe oraz polimery.

USUWANIE ZABRUDZEŃ NA SUCHO
Nowoczesne pasty czyszczące można z powodzeniem używać również na świeżym powietrzu,  
w miejscach, gdzie nie ma dostępu do bieżącej wody lub jest on ograniczony. Większość produk-
tów z serii Hand Cleaner nakłada się na suche ręce, a po umyciu spłukuje. Najbardziej zaawanso-
wane pasty, takie jak Hand Cleaner Yellow, dzięki specjalnie dobranym składnikom, pozwalają na 
użycie ich całkowicie bez wody. Po wyczyszczeniu wystarczy wytrzeć ręce w ręcznik. To kapitalne 
rozwiązanie dla osób pracujących w terenie, na przykład w lesie. Mimo braku możliwości umycia 
rąk, mogą skorzystać z maszyny lub samochodu, nie brudząc go i unikając tym samym dodatko-
wych kosztów związanych z myciem pojazdu.

PIĘCIOKROTNIE WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Kolejną bardzo istotną cechą past czyszczących z oferty MACO jest ich niespotykana wydajność. W porównaniu do past 
ściernych, w których materiałem czyszczącym jest kwarc (piasek) lub trociny, są one od dwóch do nawet pięciu razy bardziej 
wydajne. Dodatkowo pasty żelowe są pompowalne, co pozwala na zastosowanie rozmaitych systemów dozowania opartych 
na bazie pomp. Precyzyjne odmierzanie środka umożliwiają różnej pojemności opakowania z dozownikiem. Butelki z pastą 
można umieścić również w solidnym, naściennym dozowniku z opatentowanym systemem podwójnych zaworów. Dozownik 
atrakcyjnie wygląda, jest łatwy w użyciu i trwały. Wkład o pojemności czterech litrów wystarcza na 800 aplikacji produktu. 

PASTA CZYSZCZĄCA BEZPIECZNA DLA NASKÓRKA
Stosowanie wysokiej jakości środków czyszczących z asortymentu firmy MACO ma też inne zalety, które zostaną docenione 
przez użytkowników. Pasty niskiej jakości zawierają bardzo dużo, nawet do 75 procent piasku. Wielkość ziaren waha się mię-
dzy 0,3, a 0,5 mm. Taki materiał ścierny może powodować podczas mycia mikro nacięcia naskórka i prowadzić do trwałego 
uszkodzenia skóry rąk. Kiedy osoba stosująca pastę tego typu znów zaczyna brudzącą pracę, zanieczyszczenia wchodzą  
w powstałe wcześniej nacięcia, a następnie są pokrywane regenerującym się naskórkiem. Efektem są stale brudne ręce. Że-
lowe pasty MACO czyszczą skórę, nie uszkadzając jej, dodatkowo dostarczając substancji pielęgnujących i poprawiających 
kondycję skóry. Skóra na dłoniach staje się bardziej elastyczna i delikatna.

DOZOWNIK GWARANTUJE CZYSTOŚĆ
Precyzyjnie dozowane pasty żelowe ułatwiają utrzymanie czystości w łazienkach, łaźniach i innych pomieszczeniach, w któ-
rych mogą być używane. Z powodu ich konsystencji, gęste pasty ścierne na bazie trocin lub piasku trudno odmierzać w ma-
łych porcjach. Dostosowane do nich dozowniki tłokowe są skomplikowane, trudne w uzupełnianiu i często się psują. Ponadto 
tradycyjne pasty działają po zmoczeniu rąk. Powoduje to rozchlapywanie brudu na umywalkach, ścianach, podłodze czy 
odzieży roboczej, co generuje dodatkowe koszty związane ze sprzątaniem. Pasty z piaskiem powodują również zapychanie 
się kanalizacji. Nagromadzony w syfonach piach łączy się w zbitą masę, uniemożliwiając odprowadzanie wody.

INNOWACYJNE PASTY 
CZYSZCZĄCE HAND CLEANER 
– WYDAJNOŚĆ, KOMFORT UŻYTKOWANIA 
I OSZCZĘDNOŚCI DLA FIRMY
Motoryzacja, budownictwo, przemysł, ale też lakiernictwo czy druk. Niezależnie od branży, pracow-
nicy operujący w silnie brudzących warunkach nie muszą już martwić się brudnymi lub zniszczonymi 
dłońmi. Nowoczesne pasty czyszczące z serii Hand Cleaner firmy MACO pozwalają dokładnie oczy-
ścić ręce z prawie każdego zabrudzenia.

PASTY CZYSZCZĄCE HAND CLEANER TO WYMIERNE KORZYŚCI 
W wielu przedsiębiorstwach środki czyszczące uznaje się za produkty niezbędne, ale nie zwraca się uwagi na ich jakość. Tym-
czasem stosowanie nowoczesnych, wydajnych i efektywnych preparatów, takich jak pasty czyszczące z serii Hand Cleaner 
MACO, może przynieść firmie wymierne korzyści w postaci oszczędności na wydatkach, ale nie tylko. Udostępnienie zatrud-
nionym skutecznych oraz przyjemnych w użyciu kosmetyków może być wyrazem troski o nich i przełożyć się na większe 
zadowolenie pracowników, czego efektem będzie wzrost zaangażowania i wzmocnienie pozytywnych skojarzeń z miejscem 
pracy.
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