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BIAŁY KREM DO MYCIA RĄK - Wysokiej jakości krem do mycia rąk z mikrogranulkami ściernymi. 
Dzięki unikalnej formule zawierającej naturalne surfaktanty oraz mydła roślinne, skutecznie eliminuje silne 
i uporczywe zabrudzenia rąk i dłoni. Działanie mikrogranulek ściernych prowadzi do głębszego oczysz-
czania rąk, podczas gdy naturalne środki zmiękczające skórę, chronią naskórek. Krem pozostawia ręce 
delikatne i przyjemnie pachnące. 
Zgodność produktu kosmetycznego ze standardowymi wymogami REG CE N° 1223/2009 30/11/2009. 
Składniki: woda, kwas sojowy, HDI/trimetalon heksylaktonu, alkohol laurynowy/ alkohol cetearylowy, wo-
dorotlenek sodu, tetrasodium glutaminianu dioctanu, gliceryna, guma ksantynowa, dwutlenek tytanu, pod-
siarczan sodowy, perfumy, kwas mlekowy, fenoksyetanol, metyloizotiazon. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne: 
Kod Kreskowy EAN: 8034108892559 

Pojemność 5 L 

Pakowanie zbiorcze 2 sztuki 

Wygląd Plastikowy zbiornik dozownikiem 

Kolor Biały 

Zapach Aromatyzowany 

Gęstość względna w 20°C 1,03 g/ml 

Biodegradalność > 60% BOD/COD, > 70 % DOC. 

PH 8,5 +/- 0,5 

Rozpuszczalność w wodzie >90% 

Punkt zamarznięcia Około 0°C 

Temperatura zapłonu Nie palny 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, oraz w temperaturze pomiędzy 5-450C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym  
i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym opakowaniu z dala od źródeł ciepła. Chronić przed dziećmi. 
 
Identyfikacja zagrożeń: 

 
Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl odnośnych przepisów Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) z późniejszymi 
zmianami i dostosowaniami. 
 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 
względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść produkt na dłonie i rozetrzeć, 
dodawać wodę i usunąć brud. Wysuszyć dłonie. 
UWAGA: Unikać kontaktu z delikatnymi miejscami np. twarzą. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
 

Biały krem do mycia rąk 5L (P319) 


