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Zakres zastosowania
■	 Środek do mycia rąk średnio zabrudzonych

Zalety i właściwości produktu
■	 Nie zawiera mydła

■	 Neutralne pH

■	 Myje delikatną pianką

■	 Wydajny

■	 Z substancjami natłuszczającymi

■	 Przyjemny zapach

■	 Chroni skórę rąk wnikając w pory skóry

■	 Delikatny także w przypadku częstego użycia

■	 Właściwości pielęgnacyjne, odpowiedni dla skóry wrażliwej

Dane techniczne
Wartość pH 6,5
Kolor produktu rózowy
Pojemność* 1 l butelka

5 l kanister

Składniki zgodnie z 
systemem INCI

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 
CHLORIDE, COCAMIDE DEA, GLYCERIN, 
SODIUM SULFATE, PARFUM, SODIUM CITRATE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORO-
ISOTHIAZOLINONE, C.I. 45100

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Delikatny dla skóry płyn do mycia rąk
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* 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 zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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Zastosowanie i dozowanie 
1,5 - 2,6 ml 

Niewielką ilość wetrzeć w zmoczone dłonie, myć do wytworze-
nia piany i spłukać. 

1,5 - 2,6 ml 

Uwaga
Dozownik detergentów należy dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować przed 
ponownym napełnieniem (zalecenie RKI). Modificările sau diferențele de 
culoare nu influențează calitatea produsului.

Produkty uzupełniające
Budenat® Protect Hand D 807 - Gotowy do użycia środek alkoholowy do higi-
enicznej dezynfekcji rąk 
Rinax® Top G 801 - Płynny krem do mycia rąk 
Planta® Lotion P 317 - Ekologiczny płyn do mycia rąk

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki pre-
paratu niebezpiecznego do produktu Rinax® Soft G 800 n uniwersalny środek 
czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Numer artykułu*:
G800-0001
G800-0005R1
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