ĀDAS AIZSARDZĪBA

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Svīšanu mazinošs ādas aizsarglosjons cimdu valkāšanai

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Lietošanai pirms darba veikšanas

■ Eļļas/ūdens emulsija bez aromāta stresā esošai ādai

■ Neļauj ādai kļūt pārmērīgi mīkstai cimdu un neelpojoša apģērba valkāšanas
gadījumā, kā arī strādājot ar ūdeni saturošiem darba materiāliem un mehāniskas slodzes gadījumā

■ Pateicoties savām sviedrus likvidējošajām sastāvdaļām, samazina tādas
problēmas kā pārāk mīksta āda un ādas lobīšanās, kas rodas siltuma un
mitruma iedarbībā

■ Valkājot neelpojošu aizsargapģērbu, piemēram, cimdus, zābakus un
aizsargkombinzonus

■ Nostiprina ādas augšējā slāņa mehānisko noturību

■ Lieliski piemērots lietošanai visās jomās, kur nepieciešama visaptveroša
ādas aizsardzība, piemēram, mājokļos, slimnīcās, pārtikas apstrādes
uzņēmumos, virtuvēs, skolās, bērnudārzos, ražotnēs un citur

■ Nesatur silikonu
■ Izpilda HACCP koncepcijas prasības
■ Dermatoloģiski pārbaudīts

■ Piemērots lietošanai pārtikas apstrādes nozarē

Tehniskie dati
pH vērtība

--

Produkta krāsa

balts

Iepakojumi*

1000 ml Pudelīte
250 ml Pudele

Sastāvdaļas atbilstoši 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
* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

ĀDAS AIZSARDZĪBA

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Svīšanu mazinošs ādas aizsarglosjons cimdu valkāšanai
Lietošana un dozēšana
0,6 - 1,5 ml
Uzklāt Rinax® Skinguard Pro H 821 uz tīras un sausas ādas
pirms aizsargapģērba uzvilkšanas, iemasēt to ādā un ļaut
iedarboties. Tāpat ir svarīgi to rūpīgi iemasēt ādā starp pirkstiem un uz pirkstu galiem. Pateicoties tā efektīvajai iedarbībai,
līdzekli pietiek un ir ieteicam uzklāt tikai reizi dienā.
Dozēta padeve no maisiņa ar Rinax® dozatoru H 854

Lūdzu, ņemiet vērā
Glabāšana un derīguma termiņš, uzglabājot līdzekli noslēgtā veidā un istabas
temperatūrā, ir 30 mēneši (no izgatavošanas datuma). Paredzamais derīguma
termiņš ir norādīts uz iepakojuma.
Kartona un plastmasas iepakojumus drīkst nodot atkārtotai pārstrādei. Modificările sau diferențele de culoare nu influențează calitatea produsului.

Papildinošie produkti
Rinax® Skincare H 822 - Ādas kopšanas krēms ar dabiskajām eļļām un bišu
vasku

Brīdinājuma uzraksti
marķējums nav nepieciešams
Citus drošības norādījumus skatiet Rinax® Skinguard Glove H 821 drošības
datu lapā vietnē www.buzil.com.
Artikula numurs*:
H821-0001
H821-0250

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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