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LASTNOSTI
Pulitol gel za umivanje rok z dvojnim učinkom hkrati odstranjuje umazanijo ter
vaše roke neguje in jim podarja prijeten vonj. Vsebuje polimerna zrnca, ki
omogočajo odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije kot so maziva, olja,
katran, barve, črnila, …
• za temeljito čiščenje in nego rok
• z glicerinom, ki varuje kožo pred izsušitvijo
• brez fosfatov
• ne maši odtokov
• dermatološko dokazano koži prijazen izdelek
UPORABA
Pulitol gel za umivanje rok v majhni količini nanesite na roke in z nekaj
kapljicami vode dobro zdrgnite. Ko se umazanija raztopi, roke dobro izperite z
vodo.
Po uporabi Pulitol gela za umivanje rok, za dodatno nego in zaščito kože rok
uporabite Pulitol kremo za roke.
KEMIČNE IN FIZIKALNE
LASTNOSTI
videz: gel
barva: svetlo rumena
vonj: značilen
pH vrednost: 6,5 - 7,5
SESTAVINE
Aqua, Sodium Laureth Sulfate (and) MEA-Dodecylbenzenesulfonate, C13-14
Isoparaffin,
Deceth-10
(and)
C12-18
Pareth-9
(and)
TEADodecylbenzenesulfonate (and) Cetoleth-2 (and) Trideceth-9, Glycerin,
Polyurethane, Cocamide DEA, Acrylates Copolymer, Parfum, Triethanolamine,
Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citral, dLimonene
OPOZORILA
Samo za zunanjo uporabo. Hranite zunaj dosega otrok. Preprečite stik z očmi.
Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite z vodo.
SHRANJEVANJE IN ROK
UPORABE
Pulitol gel za umivanje rok shranjujemo pri temperaturi med 10 °C in 25 °C.
Rok uporabe izdelka je 12 mesecev po odprtju.

Informacije v tem tehničnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek in ni nujno, da veljajo, kadar se ta uporablja v kombinaciji z drugimi
materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Uporabnikova odgovornost je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih
okoliščinah rabe izdelka. Podatki v tehničnem listu niso izkaz kakovosti izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku.
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