HUIDBESCHERMING

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Huidbeschermingslotion die zweet vermindert als er handschoenen worden gedragen

Toepassingsgebieden

Productvoordelen/-eigenschappen

■ Gebruiken voor het werk

■ Ongeparfumeerde, viscose olie-in-water-emulsie voor een huid die veel te
verduren krijgt

■ Tegen een weke huid als gevolg van het dragen van handschoenen en
luchtdichte kleding, en door contact met waterige stoffen en bij mechanische belasting van de huid
■ Bij het dragen van luchtdichte beschermende kleding, zoals bijvoorbeeld
handschoenen, laarzen en beschermende pakken
■ Ideaal voor gebruik in allerlei situaties waarin uitgebreide huidverzorging
nodig is, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, bedrijven waar
levensmiddelen worden verwerkt, keukens, scholen, kinderopvanglocaties,
werkplaatsen enz.

■ Door de vochtremmende bestanddelen worden bepaalde problemen
voorkomen, zoals een weke huid en de ontbinding van zweet als gevolg
van warmte- en vochtophoping
■ Versterkt de mechanische stevigheid van de bovenste hoornlaag
■ Vrij van siliconen
■ Voldoet aan de eisen in het kader van een HACCP-concept
■ Dermatologisch getest

■ Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie

Technische gegevens
pH-waarde

--

Productkleur

wit

Verpakking*

1000 ml Flacon
250 ml fles

Bestanddelen conform INCI

AQUA, ALUMINUM CHLOROHYDRATE,
DICAPRYLYL CARBONATE, STEARETH-2,
NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, CETEARETH-12, STEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20,
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER, PHENOXYETHANOL, ALLANTOIN, DISTEARYL ETHER,
ALCOHOL DENAT, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, TOCOPHEROL

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal
beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

www.buzil.com

HUIDBESCHERMING

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Huidbeschermingslotion die zweet vermindert als er handschoenen worden gedragen
Toepassing en dosering
0,6 - 1,5 ml
Rinax® Skinguard Pro H 821 op de schone en droge huid
aanbrengen, inmasseren en goed laten intrekken voordat
de luchtdichte beschermende kleding wordt aangetrokken.
Het product moet ook goed tussen de vingers en op de
tenen worden aangebracht. Door de langdurige werking is
het voldoende en zelfs aanbevolen om het product slechts
eenmaal per dag aan te brengen.
Dosering van de fles via Rinax® dispenser H 854

Advies
In gesloten verpakking is dit product bij kamertemperatuur 30 maanden houdbaar (na productiedatum). De houdbaarheidsdatum staat op de verpakking.
De kartons en kunststof verpakkingen kunnen worden gerecycled. Kleurveranderingen of -verschillen hebben geen invloed op de kwaliteit van het product.

Aanvullende producten
Rinax® Skincare H 822 - Huidverzorgingscrème met natuurlijke oliën en
bijenwas

Gevarenaanduidingen
zonder verplichte etikettering
Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Rinax®
Skinguard Glove H 821 op www.buzil.nl.
Artikelnummer*:
H821-0001
H821-0250

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en
het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het
werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te
controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele
aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.
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