OCHRANA KŮŽE

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Univerzální ochranné pleťové mléko nezanechávající otisky

Oblast použití

Výhody/vlastnosti produktu

■ Používá se před prací

■ Neparfemovaný, univerzálně použitelný přípravek na ochranu kůže bez
otisků

■ Chrání pokožku při přímém kontaktu s různými pracovními látkami i při
občasném nošení rukavic

■ Prodyšný a vysoce účinný díky použití specifických filmotvorných látek

■ U pracovních látek rozpustných a nerozpustných ve vodě a při jasně
definovaném ohrožení kůže

■ Rychle se vsákne do kůže a nezanechává žádné otisky

■ Ideální pro použití ve všech oblastech, které vyžadují rozsáhlou ochranu
kůže, např. v domovech, nemocnicích, potravinářských provozech,
kuchyních, školách, školkách, dílnách atd.

■ Vytváří elastický, jemný a neviditelný ochranný film
■ Bez silikonu
■ Splňuje nároky konceptu HACCP
■ Dermatologicky testováno

Technická data
Hodnota pH

--

Barva produktu

bílý

Obal*

1000 ml sáček ve tvaru lahve
100 ml tuba

Obsažené látky dle
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

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

OCHRANA KŮŽE

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Univerzální ochranné pleťové mléko nezanechávající otisky
Použití a dávkování

0,6 - 1,5 ml
Kůže by měla být před krémováním důkladně očištěna a
osušena. Důležité je přitom také pečlivé rozetření mezi prsty
a na nehty. Rinax® Skinguard Pro H 820 lze použít také na
obličej.
0,6 - 1,5 ml

Upozornění
Dávkování by mělo probíhat pomocí lahvičky resp. dávkovače.
Skladování a použitelnost činí v uzavřených obalech při pokojové teplotě 30
měsíců (od data výroby). Příslušné datum použitelnosti je uvedeno na obalu.
Kartonáže a plastové obaly mohou být recyklovány.

Doplňující produkty
Rinax® Skincare H 822 - Krém k ošetření kůže s přírodními oleji a včelím
voskem

Zákonné předpisy
Rinax® Skinguard Pro H 820 podliježe EU Uredbi o kozmetičkim proizvodima
i ispunjava zahtjeve trenutačno važećeg izdanja Uredbe. Izostaje oznaka
sukladno Uredbi o opasnim tvarima.
Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k Rinax®
Skinguard Pro H 820 na www.buzil.com.
Číslo položky*:
H820-0001
H820-0100

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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