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Safe Wash
Pesuneste

Kuvaus tuotteesta
Mieto Wash Pesuneste on kehitetty erityisesti herkälle iholle tiiviissä
yhteistyössä ihotautien asiantuntijoiden kanssa. Miedon koostumuksensa
ansiosta Wash sopii usein toistuvaan käsienpesuun mm.
terveydenhoitolaitoksissa ja päiväkodeissa sekä suurkeittiöissä ja
elintarviketeollisuudessa.
Wash Pesuneste sopii myös vartalon ja hiusten pesuun.

Ominaisuudet
Wash Pesuneste on mieto synteettinen pesuneste, joka on valmistettu
korkealuokkaisista pinta-aktiiviaineista. Wash sisältää ihoa hoitavaa ainetta,
glyseriiniä. Se ei sisällä väriä eikä hajustetta.
Wash vaahtoaa miellyttävästi ja huuhtoutuu helposti.
Soft Care Safe -tuotteiden koostumusta ja laatua tarkkaillaan jatkuvasti raaka-
aineiden ja valmiiden tuotteiden laboratoriotestein.
Yhden litran Wash Pesuneste on pakattu ilmatiiviiseen annostelupumpulla
varustettuun dispensopulloon. Dispensopullo ja seinäteline yhdessä
muodostavat suljetun ja hygieenisen annostelujärjestelmän.
Yksi painallus annostelulaitteella antaa noin 1,5 ml.

Edut
Puhdistaa hyvin
Mieto herkällekin iholle
Sopii usein toistuvaan käsienpesuun
Laaja käyttöalue: soveltuu myös vartalon ja hiusten pesuun
Dispensopullo ja seinäteline muodostavat hygieenisen annostelujärjestelmän

Käyttöohje
Annostele tuotetta kostutetulle iholle. Pese kädet huolellisesti. Huuhdo kädet
lämpimällä vedellä ja kuivaa kädet hankaamatta.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Läpikuultava neste
Suhteellinen tiheys [20 ºC]: 1030 g/litra
Viskositeetti [mPa.s; 25 ºC]: 1650
pH-arvo, laimentamaton: 5,5

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää
spesifikaationa.

Koostumus
Sodium Laureth Sulfate
Cocoamidopropyl Betaine

Pesevät ainesosat

Glycerin Ihoa kosteuttava ainesosa
Sodium Chloride Tuotteen rakenteeseen vaikuttava ainesosa
Citric Acid pH:ta säätävä ainesosa
Sodium Benzoate Säilöntäaine
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Käyttöturvallisuus ja varastointi
Säilytys alkuperäispakkauksessa suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna.
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Hyväksynnät
Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa

Ympäristötiedot
Muoviset sisäpakkaukset ovat polyeteeniä (PE), tulpat polypropeenia (PP) ja soveltuvat muovin kierrätykseen tai
energiahyötykäyttöön. Ulkopakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät
suurelta osin kierrätyskuituja. Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista
tarkemmin JohnsonDiverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteestä.

Pakkaustiedot
Tuotenumero Pakkauskoko Pakkausmuoto
7508210 10 x 500 ml pumppupullo
7508211 6 x 1 l dispensopullo
7508212 2 x 5 l kannu


