Fresh
Mydło do rąk
Opis
Soft Care Fresh jest lekko perfumowanym mydłem do rąk w postaci płynu, polecany do stosowania wszędzie tam, gdzie należy często myć ręce oraz gdzie są wymagane wysokie standardy
higieniczne. Produkt odpowiedni do stosowania w: restauracjach, szkołach biurach i innych obiektach użyteczności publicznej. Soft Care Fresh jest produktem opartym na mieszaninie anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, które zapewniają wysoką skuteczność w usuwaniu wszelkich zabrudzeń. Produkt posiada delikatny, świeży zapach, który utrzymuje się na skórze długo po umyciu rąk, dzięki czemu produkt ten szczególnie nadaje się do
użytku w miejscach publicznych.
Cechy
•
•
•
•
•

dokładnie myje skórę rąk;
pozostawia delikatny, świeży zapach;
odpowiedni do codziennego mycia rąk;
nie zawiera parabenów i triklosanu;
zawiera mieszaninę anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych
przyjaznych dla skóry oraz łagodnych i aktywnie myjących substancji syntetycznych;
• pozwala na uzyskanie obﬁtej piany, którą bardzo łatwo się spłukuje;
• związki nawilżające w nim zawarte dają poczucie naturalnej miękkościi elastyczności skóry
• ekonomiczny w użyciu
Właściwości
Postać:
pH (koncentrat, 20°C):
Gęstość (20°C):

przejrzysta, niebieska ciecz
≈5
≈1.02

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.
Nie należy ich traktować jako specyﬁkacji produktu.
Sposób użycia
Zwilżyć dłonie wodą a następnie nanieść porcję mydła Soft Care Fresh z dozownika.
Spienić mydło, rozprowadzić dokładnie a następnie myć przez co najmniej 20 sekund.
Spłukać dłonie wodą i wysuszyć.
UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia
preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.
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Warunki przechowywania
Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Nie przechowywać poniżej 5ºC
i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Soft Care Fresh, ubocznych skutków stosowania
zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
Okres trwałości
2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).
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