Soft Care Sensitive
Mild håndsæbe

Beskrivelse
Soft Care Sensitive er en mild håndsæbe, specielt udviklet til følsom hud.
Sæben indeholder ikke parfume, hvilket gør den velegnet til brug i
fødevaresektoren.

Egenskaber
• Indeholder en blanding af milde overfladeaktive stoffer, fugtgivere, salte
(fortykkere) og konserveringsmidler
• Sammensætningen af anioniske og amfotære tensider sikrer en fremragende
fjernelse af fedt og snavs, emulgering af løsnet snavs og stabilisering af
emulsionen
• Sammensætningen af milde tensider gør den velegnet til hyppig brug af
personer med følsom hud (ingen hudirritation eller udtørring)
• Indeholder den fugtgivende stoffer, der plejer huden
• Indeholder ikke parfume, hvilket udelukker risikoen for at forurene fødevarer
og gør den derfor velegnet til brug i fødevaresektore
• Formuleret i henhold til det europæiske kosmetikdirektiv og er sikker at
anvende, når den håndteres i henhold til instruktionen

Fordele
•
•
•
•

Rengør huden effektivt
Mild mod følsom hud
Velegnet til hyppig håndvask
Uden parfume og farve

Brugsanvisning
Anvendelse
Dosér 1 ml sæbe i hænderne, fugt dem og indgnid sæben, så der dannes skum.
Skyl og tør hænderne grundigt.

Tekniske specifikationer
Udseende:
Vægtfylde [20°C]:
Viskositet [mPa.s; 25 ºC]:
pH [koncentreret]:

Uklar væske
1.03
1250
5.5

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.
INCI-deklaration
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycerin, Cocamidopropyl
Betaine, Citric Acid, Sodium Benzoate.

H22

Soft Care Sensitive
Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Opbevaring
Opbevares i originalemballage. Ved opbevaring bør undgås ekstremt lave og høje temperaturer.
Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6ºC og 40ºC.
Holdbarhed
Holdbar i mere end 30 måneder i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger
Mindsket påvirkning af vandlevende organismer
Mindre brug af farlige stoffer
Klar brugsanvisning
Svanemærke under Nordisk Miljømærkning, registreringsnummer 327 021.

Emballagestørrelser
Varenr.
6972400

Emballage
6x800 ml

Type
Pose
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