ЗАШТИТА НА КОЖАТА

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Универзален лосион за заштита на кожата, без отпечатоци

Подрачје на примена

Предности/особини на производот

■ За примена пред работата

■ Непарфимиран и универзално применлив препарат без отпечатоци за
заштита на кожата

■ Ја штити кожата од директниот контакт во случај на променливи
материјали, исто така и во случај на носење ракавици
одвреме-навреме

■ Со активно дишење и високо ефикасен благодарение на употребата
на специфични агенси за создавачи на филм

■ Во случај на растворливи во вода, како и работни материјали
нерастворливи во вода и нејасно дефинирани опасности на кожата

■ Брзо се апсорбира во кожата и не остава отпечатоци

■ Идеално за употреба во сите подрачја што бараат комплетна заштита
на кожата, на пр. во домовите, болниците, прехранбените компании,
кујните, училиштата, детските градинки, работилниците итн.

■ Формира еластичен, заштитен и невидлив заштитен филм
■ Без силикон
■ Ги исполнува барањата во рамките на HACCP-концептот
■ дерматолошки тестиран

Технички податоци
pH-вредност

--

Боја на производот

бела

Сад*

1000 ml Шише-кеса
100 ml Туба

Состојки според
INCI

AQUA, CETYL ALCOHOL, GLYCERIN, POLYPERFLUOROETHOXYMETHOXY DIFLUOROETHYL
PEG PHOSPHATE, POLYVINYL ALCOHOL,
GLYCERYL STEARATE, STEARYL ALCOHOL,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ACRYLATES
COPOLYMER, CETEARETH-20, CETEARETH-12,
CETEARYL ALCOHOL, CETYL PALMITATE,
ALLANTOIN, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, SODIUM HYDROXIDE,
CITRIC ACID

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите.
Разговарајте со советникот за клиенти.

www.buzil.com

ЗАШТИТА НА КОЖАТА

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Универзален лосион за заштита на кожата, без отпечатоци
Примена и дозирање
0,6 - 1,5 ml
Во основа, кожата треба да биде темелно исчистена и
исушена пред да се намачка крем. Притоа, внимателното
триење меѓу прстите и ноктите е исто така важно. Rinax®
Skinguard Pro H 820 исто така може да се користи и на
лицето.

Напомена
Складирањето и рокот на траење се стабилни 30 месеци во затворени
садови на собна температура (од датумот на производство). Релевантниот
датум на истекување е означен на пакувањето.
Картонското и пластичното пакување може да се рециклираат. Промените
или разликите во бојата немаат влијание врз квалитетот на производот.

Дополнителни производи
Rinax® Skincare H 822 - Крем за нега на кожата со природни масла и
пчелин восок

Напомени за опасност
без ознака
Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот
лист Rinax® Skinguard Pro H 820 на www.buzil.com.
Број на производот*:
H820-0001
H820-0100

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.
Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги
провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка
во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја
проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации
во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат
непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.
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