OCHRONA SKÓRY

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Niepozostawiający śladów uniwersalny krem ochronny do skóry

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Do zastosowania przed pracą

■ Pozbawiony środków perfumujących, nie pozostawiający śladów i uniwersalny preparat chroniący skórę

■ Chroni skórę przed bezpośrednim kontaktem w przypadku zmiennych
substancji roboczych, także przy okazjonalnym noszeniu rękawic

■ Oddychający, bardzo skuteczny dzięki zastosowaniu specjalnych substancji powłokotwórczych;

■ Ze środkami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie oraz w
warunkach niezdefiniowanych zagrożeń dla skóry

■ Szybko się wchłania i nie pozostawia śladów;

■ Idealna do stosowania we wszystkich warunkach wymagających obszernej
ochrony skóry, np. w ośrodkach opiekuńczych, szpitalach, zakładach przetwórstwa spożywczego, kuchniach, szkołach, przedszkolach, warsztatach
etc.

■ Tworzy trwałą i niewidoczną powłokę ochronną;
■ Nie zawiera silikonów
■ Spełnia wymogi w ramach koncepcji HACCP
■ Testowane dermatologicznie

Dane techniczne

Wartość pH

nie dotyczy

Kolor produktu

biały

Pojemność*

100 ml w tubce
1000 ml w saszetce

Składniki zgodnie z
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 LAURETH
SULFATE, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID

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

www.buzil.com

OCHRONA SKÓRY

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Niepozostawiający śladów uniwersalny krem ochronny do skóry
Zastosowanie i dozowanie
0,6 - 1,5 ml
Przed zastosowaniem kremu należy dokładnie umyć i osuszyć skórę. Ważne jest, aby wsmarować preparat również
między palcami i wokół paznokci. Rinax® Skinguard Pro H
820 można aplikować również na skórę twarzy.
0,6 - 1,5 ml

Uwaga
W celu odmierzania preparatu skorzystać z butelki lub z dozownika.
Środek przechowywany w zamkniętych pojemnikach w temperaturze pokojowej
zachowuje trwałość przez 30 miesięcy (od daty produkcji). Data ważności
znajduje się na każdym opakowaniu.
Opakowania kartonowe i z tworzyw sztucznych nadają się do recyklingu.

Produkty uzupełniające
Rinax® Skincare H 822 - Krem pielęgnacyjny z naturalnymi olejami i woskiem
pszczelim

Przepisy prawa
Rinax® Skinguard Pro H 820 podlega rozporządzeniu WE o kosmetykach i jest
zgodny z wersją obecnie obowiązującą. Zgodnie z rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych nie wymaga oznakowania.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Rinax® Skinguard Pro H 820 n uniwersalny
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Numer artykułu*:
H820-0100
H820-0001

* 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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