ĀDAS AIZSARDZĪBA

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Taukainu kārtu neatstājošs universāls ādas aizsarglosjons

Pielietojuma joma

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Lietošanai pirms darba veikšanas

■ Taukainu kārtu neatstājošs un universāls ādas aizsardzības līdzeklis bez
smaržas

■ Aizsargā ādu no tiešas saskares ar dažādām industriālām vielām – arī
reizēm valkājot cimdus
■ Izmantojot ūdenī šķīstošas un nešķīstošas vielas un pastāvot nenosakāmiem ādas apdraudējumiem
■ Lieliski piemērots lietošanai jebkurā jomā, kur nepieciešama visaptveroša
ādas aizsardzība, piemēram, mājokļos, slimnīcās, pārtikas apstrādes
uzņēmumos, virtuvēs, skolās, bērnudārzos, ražotnēs un citur.

■ Elpojošs un iedarbīgs, patiecoties īpašu aizsargslāni veidojošu elementu
izmantošanai
■ Ātri iesūcas ādā un neatstāj taukainu kārtu
■ Rada elastīgu, cieši un neredzamu aizsargkārtu
■ Bez silikona
■ Izpilda HACCP koncepcijas prasības
■ Dermatoloģiski pārbaudīts

Tehniskie dati
pH vērtība

--

Produkta krāsa

balts

Iepakojums*

1000 ml Pudelīte
100 ml Tūbiņa

Sastāvs saskaņā ar
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

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

ĀDAS AIZSARDZĪBA

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Taukainu kārtu neatstājošs universāls ādas aizsarglosjons
Lietošana un dozēšana

0,6 - 1,5 ml
Pirms līdzekļa uzklāšanas ādu nepieciešams rūpīgi nomazgāt
un nožāvēt. Tāpat ir svarīgi to iemasēt ādā starp pirkstiem
un uz nagiem. Rinax® Skinguard Pro H 820 var uzklāt arī uz
sejas.

Lūdzu, ņemiet vērā
Dozēšana jāveic ar pudelīti vai dozatoru.
Glabāšana un derīguma termiņš, uzglabājot līdzekli noslēgtā veidā un istabas
temperatūrā, ir 30 mēneši (no izgatavošanas datuma). Paredzamais derīguma
termiņš ir norādīts uz iepakojuma.
Kartona un plastmasas iepakojumus drīkst nodot atkārtotai pārstrādei.

0,6 - 1,5 ml

Papildinoši produkti
Rinax® Skincare H 822 - Ādas kopšanas krēms ar dabiskajām eļļām un bišu
vasku

Juridiskās prasības
Rinax® Skinguard Pro H 820 tiek piemērota ES Kosmētikas līdzekļu regula, un
tas atbilst tās spēkā esošajai redakcijai. Tas ir marķēts atbilstoši noteikumiem
par bīstamām vielām.
Citus drošības norādījumus skatiet Rinax® Skinguard Pro H 820 drošības datu
lapā vietnē www.buzil.com.
Artikula numurs*:
H820-0001
H820-0100

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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