HUIDREINIGING

PLANTA® LOTION P 317

Ecologische handwaslotion

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Handreiniger voor normaal verontreinigde handen

■ Zonder zeep
■ pH-neutraal
■ Reinigt met mild schuim, zuinig in gebruik
■ Met huidbeschermingseigenschappen
■ Aangename geur
■ Met ecolabel
■ Mild voor de huid en reinigt tot diep in de poriën
■ Verzorgende eigenschappen, speciaal voor de gevoelige huid
■ Die uitdroging van de huid voorkomt

DE/030/040
Informatie over het milieulabel vindt u onder: www.umweltzeichen.at,
www.ecolabel.eu

Technische gegevens
pH-waarde

6,5

Productkleur

roze

Verpakking*

1 l fles
5 l jerrycan

Bestanddelen conform INCI

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM
CITRATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO
GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM
SULFATE, PARFUM, METHYLISOTHIAZOLINONE,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, C.I. 45100

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

HUIDREINIGING

PLANTA® LOTION P 317

Ecologische handwaslotion
Toepassing en dosering
1,5 - 2,6 ml

Kleine hoeveelheid handwaslotion aanbrengen op vochtige
handen en wrijven tot het schuimt. Daarna afspoelen.
1,5 - 2,6 ml

Advies
Dispensers voor het navullen altijd grondig reinigen cq. desinfecteren (advies
RKI). Kleurveranderingen of -verschillen hebben geen invloed op de kwaliteit
van het product.

Aanvullende producten
Budenat® Protect Hand D 807 Rinax® Soft G 800 - Huidvriendelijke handwaslotion, vloeibaar
Rinax® Top G 801 - Handwasscrubcrème

Gevarenaanduidingen
zonder verplichte etikettering
Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Planta®
Lotion P 317 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
P317-0001
P317-0005R1

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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