Vöruupplýsingar

Liquid Hand-Wash-Paste
Fljótandi handþvottakrem
LÝSING
Liquid Hand-Wash Paste er sérlega milt handhreinsiefni sem fer vel með skinnið
og inniheldur efni til verndar. Í því er örlítil sýra, það inniheldur ekki sápu eða
leysiefni og í því er slípiefni sem er umhverﬁsvænt.
Liquid Hand-Wash Paste hreinsar óhreinustu hendur rækilega án þess að erta
skinnið. Sýnt hefur verið fram á með ﬂóknum prófunum að mjög virk efni í
vörunni vernda hörundið og koma í veg fyrir ertingu.
Örlítið súrt pH gildi Liquid Hand-Wash Paste viðheldur nauðsynlegu súru
varnarlagi á skinninu. Umhverﬁsvænt slípiefni mengar ekki umhverﬁð. Mörg
önnur slípiefni þarfnast öﬂuga bleiki- og rotvarnarefna við framleiðslu þeirra.
Liquid Hand-Wash Paste stíﬂar ekki skolprör né niðurföll.
TÆKNILÝSING
Litur
Seigja
pH
Þéttleiki
Froðumyndun
Lykt

: drapplitað
: miðlungs
: u.þ.b. 6 -7
: 1,0 g/cm³
: góð
: sítróna

INNIHALDSEFNI (INCI declaration)
Aqua, PUR powder, sodium laureth sulphate, cocamidopropyl betaine, disodium
lauramido MEA-sulphosuccinate, PEG 7 glyceryl cocoate, xanthan gum, titanium
dioxide, fragance, benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropanediol,
3-iodo-2propionylbutylcarbamate.
HÖRUNDSÞOL
Liquid Hand-Wash Paste hefur verið hörundsfræðilega prófað og ekki reynst
ertandi. Varan inniheldur blöndu af grunnþvottaefni sem hefur verið prófað og
reynst sérlega vænt fyrir hörundið. Varan inniheldur sömuleiðis mjög virk
húðverndarefni.
LAGAKRÖFUR
Liquid Hand-Wash Paste er háð reglum um snyrtivörur, samkvæmt fyrirmælum
ESB um snyrtivörur og lögum um matvörur og vörur til daglegrar notkunar. Varan
er ekki háð reglum ESB um hættuleg efni. Fylgiseðill samkvæmt ESB er því
óþarfur.
UMHVERFISÁKVÆÐI
Liquid Hand-Wash Paste er ekki háð lögum um umhverﬁsvernd samkvæmt
„Washing and Cleansing Agents Act“. Samt sem áður uppfyllir varan þessi lög
hvað varðar lífrænt niðurbrot þvottaefna.
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GEYMSLA
Samkvæmt reglum um snyrtivörur má geyma Liquid Hand-Wash Paste í
upprunalegum umbúðum við stofuhita í a.m.k. 24 mánuði.
AÐRAR LEIÐBEININGAR UM HÖRUNDSVÖRN
Einn einstaklingur af þremur þjáist af ofnæmi. Kvartanir um skinnóþægindi eru
algengasti atvinnusjúkdómurinn og það getur leitt til óvinnufærni. Mikil
uppsöfnun skaðlegra efna á vinnustöðum krefst þess að gerðar séu viðeigandi
ráðstafanir til varna. Fita og raki í hörundinu eru sérlega nauðsynleg yﬁr
vetrartímann. Á þeim árstíma er loftraki lágur þar sem kalda loftið er ekki fært um
að ﬂytja með sér raka og hlýrra loft. Yﬁr þennan tíma framleiðir líkaminn ekki eins
mikla húðﬁtu. Hendurnar þorna og skinnið springur og þær fá líkt og hvíta skán.
Þannig missa þær vörn sína og þarfnast sérstakrar umhyggju. Til að mæta þessu
býður fyrirtækið vöruna "Invisible Gloves" (ósýnilegur hanski).
LEIÐBEININGAR
Nota má LM sápuskammtara, vörunr. 3335 og veggfestingu, vörunr. 3332.
Liqui Moly Hand Cleaner er hagkvæmur í notkun. Skammtur af stærðinni 3 g (úr
sápuskammtara) er fullnægjandi fyrir rækilegan handþvott. Núið Liqui Moly Hand
Cleaner á þurrar hendurnar þar til óhreinindin hafa losnað af skinninu. Að því
loknu má bæti við svolitlu vatni og ljúka þvottinum. Skolið svo hendurnar
rækilega með vatni og þurrkið samkvæmt venju.
STÆRÐIR UMBÚÐA
Hand Cleaner
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