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Zakres zastosowania
■	 Do zastosowania po pracy i w przerwach

■	 Do pielęgnacji skóry narażonej na uszkodzenia w związku z warunkami 
pracy i otoczenia

■	 Do pielęgnacji dłoni i twarzy

■	 Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba kom-
pleksowej pielęgnacji skóry, a więc w domach opieki, szpitalach, zakładach 
przetwórstwa spożywczego, kuchniach, szkołach, przedszkolach, warszta-
tach itp.

Zalety i właściwości produktu
■	 Pozbawiony substancji zapachowych, lekko natłuszczający i szybko wchła-

niający się krem pielęgnacyjny z naturalnymi olejkami

■	 Oleje z migdałów i awokado, bisabolol, wosk pszczeli oraz betaina z zesta-
wem pielęgnacyjnym 3B chronią i pielęgnują dłonie, także w przypadku 
szorstkiej i spękanej skóry

■	 Przy regularnym stosowaniu utrzymuje skórę w dobrej kondycji i polepsza 
jej właściwości ochronne

■	 Nie zawiera silikonów

■	 Spełnia wymogi w ramach koncepcji HACCP

■	 Testowane dermatologicznie

Dane techniczne
Wartość pH --
Kolor produktu biały
Pojemność* 1000 ml saszetka

100 ml tubka
Składniki zgodnie z 
systemem INCI

AQUA, ETHYLHEXYL STEARATE, GLYCERYL 
STEARATE SE, STEARYL ALCOHOL, PROPY-
LENE GLYCOL, GLYCERIN, THEOBROMA CACAO 
(COCOA) SEED BUTTER, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, CERA ALBA (BEESWAX), BUTY-
ROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, BETAINE, 
BISABOLOL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) 
OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET 
ALMOND) OIL, CARBOMER, SODIUM CETEARYL 
SULFATE, PHENYLPROPANOL, TOCOPHEROL, 
PHENOXYETHANOL, PROPANEDIOL, CAPRYLYL 
GLYCOL, P-ANISIC ACID, SODIUM HYDROXIDE

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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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 
0,6 - 1,5 ml 

Krem pielęgnacyjny Rinax® Skinguard Care H 822 należy 
nanosić na czystą i osuszoną skórę po zakończeniu pracy 
oraz w trakcie przerw. Ważne jest, aby wsmarować preparat 
również między palcami i wokół paznokci. 

Dozowanie zawartości butelki dozującej odbywa się za 
pomocą dozownika Rinax® H 854 

Uwaga
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. Modi-
ficările sau diferențele de culoare nu influențează calitatea produsului.

Produkty uzupełniające
Rinax® Skinguard Pro H 820 - Niepozostawiający śladów uniwersalny krem 
ochronny do skóry 
Rinax® Skinguard Glove H 821 - Redukujący pocenie krem ochronny do skóry 
przy noszeniu rękawic

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki prepa-
ratu niebezpiecznego do produktu Rinax® Skincare H 822 n uniwersalny środek 
czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Numer artykułu*:
H822-0001
H822-0100
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