ODOS APSAUGOS PRIEMONĖ

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Prakaitavimą mažinantis odos apsaugos losjonas mūvint pirštines

Naudojimo sritis

Produkto savybės / privalumai

■ Naudojamas prieš dirbant

■ Bekvapė, vandeniui atspari viskozė – emulsija sudirgintai odai

■ Minkština odą mūvint pirštines ir vilkint priglundančius drabužius, esant
kontaktui su skystomis medžiagomis arba mechaniniam įtempimui

■ Sumažina tokias įprastas problemas, kaip minkšta oda arba prakaito
kaupimasis dėl šilumos ir drėgmės susidarymo, turi prakaitą sulaikančių
medžiagų

■ Tinka dėvint nepralaidžią apsauginę aprangą, pvz., pirštines, batus ir
viršutinius drabužius

■ Sustiprina viršutinį odos sluoksnį

■ Puikiai tinka naudoti vietose, kuriose reikalinga visapusė odos apsauga,
pvz., namuose, ligoninėse, maisto perdirbimo gamyklose, virtuvėse, mokyklose, vaikų darželiuose, dirbtuvėse ir kt.

■ Be silikono

■ Tinka naudoti maisto perdirbimo pramonėje

■ Dermatologiškai ištirtas

■ Atitinka RVASVT koncepcijos reikalavimus

Techniniai duomenys
pH-rodiklis

--

Produkto spalva

baltas

Tara*

1000 ml Buteliukas
250 ml Butelis

Sudedamosios dalys
pagal 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

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su
konsultantu.
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ODOS APSAUGOS PRIEMONĖ

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Prakaitavimą mažinantis odos apsaugos losjonas mūvint pirštines
Naudojimas ir dozavimas
0,6 - 1,5 ml
Prieš apsirengdami nepralaidžius darbužius, užtepkite „Rinax®
Skinguard Pro H 821“ ant švarios ir sausos odos, tada gerai
įtrinkite, kad susigertų. Švelniai patrinkite tarp pirštų ir ant
nagų. Dėl priemonės poveikio primygtinai rekomenduojama
naudoti vieną kartą per dieną.
Maišelio turinys dozuojamas per „Rinax®“ dozatorių H 854

Nuoroda
Saugojimo ir galiojimo laikas uždaroje pakuotėje esant kambario temperatūrai
yra 30 mėnesių (nuo pagaminimo datos). Galiojimo data nurodyta ant pakuotės.
Kartoninę ir plastikinę pakuotę galima perdirbti. Spalvų pakitimai arba skirtumai
neturi įtakos produkto kokybei.

Papildomi produktai
Rinax® Skincare H 822 - Odos priežiūros kremas su natūraliais aliejais ir bičių
vašku

Pavojingumo frazės
nepažymėta
Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame Rinax®
Skinguard Glove H 821 svetainėje www.buzil.com.
Prekės numeris*:
H821-0001
H821-0250

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl
informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo
patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant
grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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