Puhdistava käsienpesuhyytelö

Koura
Henkilökohtainen hygienia, siisteys ja puhtaus työpaikalla eivät
ole välttämättömiä vain elintarviketeollisuudessa ja sairaaloissa.
Työskentely tavallisessa toimistoympäristössäkin edellyttää
myös toistuvaa käsien pesua,
puhumattakaan tilanteesta esimerkiksi konepajoissa, kirjapainoissa ja autokorjaamoissa.
Solmasterin Green Linesarjan Koura on kasviöljypohjainen, tehokkaasti puhdistava

käsienpesuhyytelö, joka on
tarkoitettu voimakkaasti likaantuneiden käsien puhdistukseen.
Se poistaa sellaiset vaikeasti
irtoavat likatyypit kuten öljyn,
rasvan ja noen.
Kouran triplatehokkuus perustuu rakeilla aikaansaatuun
mekaaniseen tehoon, kasviöljyjen liuottaviin ominaisuuksiin ja
tensidien vaikutuksesta syntyvään emulgoivaan pesutehoon
vettä käytettäessä.

Koura on tehokkuudestaan
huolimatta hellävarainen, ei kuivata käsiä, huuhtoutuu helposti
ja säilyttää ihon luontaisen happamuuden. Koska perinteiset
liuottimet on Kourassa korvattu
kasvisöljyllä, se täyttää myös
työturvallisuuden vaatimukset.
Solmasterin henkilökohtaisen hygienian tuotevalikoima on
keskittynyt muutamaan, hyväksi
todistettuun tuotteeseen. Koura
on ammattilaisten suosima kol-

mitehoinen käsienpesuhyytelö
ja ihonpesuaine Luxus on hellävarainen raikas nestesaippua.
Lisätietoja kaikista käsihygieniatuotteista, niiden ominaisuuksista, käyttösovellutuksista
ja pakkauksista löytyy Käsihygienia 2012 esitteestä.
www.solmaster.fi

Kari Reijula palkittiin hyvän työelämän
puolestapuhujana
Työ Terveys Turvallisuus
-lehti jakoi Hyvän työelämän
puolestapuhuja -tunnustuksen. Turvallisuus 2012 ja
Työhyvinvointi 2012 -messuilla Tampereella 7. syyskuuta. Tänä vuonna kunniakirjan sai työterveyshuollon
professori, teemajohtaja
Kari Reijula Työterveyslaitoksesta.
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Kari Reijula on puhtaan sisäilman puolestapuhuja, joka on
tehnyt näkyvää työtä muun
muassa savuttomuuden edistämisessä. Hän oli valmistelemassa tupakoinnin työpaikoilla
kieltävää lakia, joka tuli voimaan
vuonna 1995. Lisäksi hän vaikutti aktiivisesti siihen, että tupakointi kiellettiin ravintoloissa
kokonaan vuonna 2007. Tähän
johti ennen kaikkea huoli ravintolatyöntekijöiden altistumisesta

syöpävaaralliselle aineelle. Työ
tupakkahaittojen vähentämiseksi jatkuu muun muassa Savuton Suomi 2040 -verkostossa,
jonka puheenjohtajana Reijula
toimii.
Reijula on tehnyt pitkäaikaista, monipuolista työtä paremman sisäympäristön puolesta tuomalla esiin muun muassa
sairaaloiden korjaustarpeita.
Päätyössään Työterveyslaitoksen Käyttäjälähtöiset toimivat

työtilat -teeman johtajana Reijulan tavoitteena on, että tulevaisuuden työtilat ovat paitsi
terveydelle vaarattomia myös
hyvinvointia edistäviä.
- Visioimme, että vuoden
2015 loppuun mennessä kiinteistö- ja rakennusala on oivaltanut, että työtila on ihmistä
varten. Se on unohtunut. Avainsana on käyttäjälähtöisyys, Reijula toteaa TTT-lehden haastattelussa numerossa 4/2012.
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