MYCIE SKÓRY

PLANTA® SOAP GREEN P 310

Mydło do mycia rąk, z certyfikatem ekologicznym

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Mycie rąk w przypadku normalnych zabrudzeń

■ Mydło w płynie z formułą odświeżającą

■ Idealne dla skóry wrażliwej

■ Delikatne dla skóry, myje łagodnie i pielęgnuje, neutralne pH
■ Orzeźwiający, owocowy zapach cytrusów
■ Nie zawiera mikroplastików

DE/030/040
Informacje dotyczące oznakowania ekologicznego znajdują się pod:
www.umweltzeichen.at, www.ecolabel.eu

Dane techniczne
Wartość pH

6

Kolor produktu

żółto-zielony

Pojemność*

1 l butelka
5 l kanister

Składniki zgodnie z
systemem INCI

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM
CHLORIDE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL
BETAINE, C.I. 47005, C.I. 61570, PARFUM, CITRIC
ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów.
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

www.buzil.com

MYCIE SKÓRY

PLANTA® SOAP GREEN P 310

Mydło do mycia rąk, z certyfikatem ekologicznym
Zastosowanie i dozowanie
1,5 - 2,6 ml
Niewielką ilość mydła wcierać w zwilżone dłonie, spienić i
dokładnie spłukać.

Uwaga
Dozowniki środka myjącego należy dokładnie oczyścić lub zdezynfekować
przed ponownym napełnieniem (zalecenie Instytutu Roberta Kocha). Zmiany
koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość.

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Planta® Soap Green P 310 n uniwersalny
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Numer artykułu*:
P310-0001RA
P310-0005RA

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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