OCHRANA KŮŽE

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Ochranné pleťové mléko snižující pocení při nošení rukavic

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Používá se před prací

■ Neparfemovaná viskózní emulze oleje na bázi vody pro namáhanou kůži

■ Proti měknutí kůže při nošení rukavic a neprodyšného oděvu a při kontaktu
s vodnatými pracovními látkami a při mechanickém zatížení kůže

■ Snižuje obsahovými látkami proti pocení typické problémy, jako je měknutí
kůže a rozklad potu v důsledku nahromadění tepla a vlhkosti

■ Při nošení neprodyšného ochranného oblečení, jako např. rukavic, holínek
a ochranných obleků,

■ Posiluje mechanickou pevnost nejhornější vrstvy tvrdé kůže

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

■ Bez silikonu
■ Splňuje nároky konceptu HACCP
■ Dermatologicky testováno

■ Vhodná pro činnosti v průmyslu zpracovávajícím potraviny

Technické údaje
Hodnota pH

--

Barva výrobku

bílý

Obal*

1000 ml sáček ve tvaru lahve
250 ml láhev

Obsahové látky podle AQUA, ALUMINUM CHLOROHYDRATE,
INCI
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
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.
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OCHRANA KŮŽE

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Ochranné pleťové mléko snižující pocení při nošení rukavic
Použití a dávkování
0,6 - 1,5 ml
Rinax® Skinguard Pro H 821 naneste před oblečením
neprodyšného ochranného oděvu na očištěnou a suchou kůži,
vmasírujte a nechte dobře vsáknout. Důležité je přitom také
pečlivé rozetření mezi prsty na rukou a nohou. Na základě
účinného mechanismu je dostatečné a výslovně doporučeno
používání jednou denně.
Dávkování sáčkové lahve pomocí dávkovače Rinax® H 854

Upozornění
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. Změna barvy nebo rozdíly
barev nemají vliv na kvalitu produktu.

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

Standardní věty o nebezpečnosti
bez označení
Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k Rinax®
Skinguard Glove H 821 na www.buzil.com.
Číslo výrobku*:
H821-0001
H821-0250

* 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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