Profesjonalne środki
utrzymania czystości

CLEAN
HAND

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT CLEAN HAND® VC 600
jest przeznaczony do mycia rąk, zwłaszcza
w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie
i wszędzie tam, gdzie występują zwiększone
wymagania sanitarne.

VC 600

mydło pielęgnacyjne, zawiera sok z liści
aloesu, olej awokado oraz D-pantenol

SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilość produktu nanieść na dłonie.
Rozprowadzić z użyciem wody, a następnie
spłukać.
Bieżące mycie rąk:
Energicznie pocierać wszystkie powierzchnie
namydlonych rąk przez co najmniej 10 sekund.
Dokładne mycie rąk: Na zwilżone wodą dłonie
nanieść niewielką dawkę mydła (2 ml). Dokładnie
rozprowadzić, myć przez 15-20 sekund, energicznie
pocierając powierzchnie rąk.
Postępować zgodnie z instrukcją i zasadami mycia
higienicznego. Następnie ręce starannie spłukać
wodą i osuszyć papierowym ręcznikiem lub
suszarką mechaniczną.
UWAGA:
Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w chłodnym
miejscu.

pH produktu:

OPIS PRODUKTU:
®
Preparat Firmy VOIGT CLEAN HAND VC 600
to mydło w płynie przeznaczone dla każdego
rodzaju skóry. Produkt testowany dermatologicznie;
zgodny z systemem HACCP, zapewnia dużą
wydajność, dobrze się rozprowadza, nawilża,
pielęgnuje, odświeża, chroni i zapobiega
wysuszaniu skóry. Zachowuje jej naturalny odczyn,
także w przypadku częstego stosowania; sprawia,
że skóra jest przyjemna, miękka i delikatna.
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SKŁAD:
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM
CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG40 HYDROGENATED CASTOR OIL, GLYCOL
DISTEARATE, COCAMIDE DEA, PARFUM,
PANTHENOL, PERSEA GRATISSIMA OIL, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE, POTASSIUM
SORBATE, SODIUM BENZOATE, POLYSORBATE
20, LINOLEIC ACID, OLEIC ACID, LINOLENIC
ACID, CITRIC ACID,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, DMDM
HYDANTOIN, MAGNESIUM NITRATE,
MAGNESIUM CHLORIDE, COPPER DINITRATE,
BHT.
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OPAKOWANIA:
Kanister 5L

Najlepiej zużyć przed końcem: (data ważności i numer
partii na opakowaniu).

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania
produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych
szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji)
na temat preparatu CLEAN HAND ® VC 600 należy
s k o n t a k t o w a ć s i ę z D z i a ł e m Te c h n o l o g i c z n y m
firmy VOIGT.

