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Đặc tính

Degrasan Lavydes nước rửa tay dịu nhẹ được

dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm

và các bếp công nghiệp.

Sản phẩm chứa tinh chất dưỡng da đặc biệt

cùng với tác nhân chống vi sinh cung cấp giải

pháp làm sạch, thân thiện với da tay. Các vật

chất chống vi sinh hoạt động chống lại vi

khuẩn và mầm bệnh nấm, có chứa các thành

phần tái tạo và bảo vệ da.

Sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu và

thích hợp với các hộp đựng nước rửa.

Sử dụng/ Lượng dùng

Làm ướt tay. Cho lượng nhỏ Degrasan Lavydes và thoa đều lên hai tay. Chỉ một

lượng nhỏ hiệu quả cho một lần làm sạch. Sau đó rửa lại với nước sạch.

Có thể được sử dụng thường xuyên.

Thông tin kỹ thuật

Màu: Trắng

Thể: Lỏng

Mùi: Không mùi

pH-value: Khoảng 6.5

Tỉ trọng: 1,02 g / cm³

Thông tin an toàn

Hỗn hợp không được phân loại là nguy hiểm theo Quy chuẩn (EC) số 1272/2008.

Không chứa thành phần nguy hiểm.

Bảo quản

Tránh sương giá. Sử dụng ít nhất 1 năm sau khi mở nắp.

Ecology

Chất hoạt động bề mặt trong hỗn hợp đáp ứng tiêu chuẩn chất làm sạch (Số

648/2004) đáp ứng yêu cầu của pháp luật hiện hành về tính phân hủy sinh học.

Sản phẩm không tạo các halogen hữu cơ hấp thụ (AOX) của nước.
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Mã sản phẩm: LAVYDES-0001

Đóng gói: Chai 1 Lit

Mã sản phẩm: LAVYDES-0005

Đóng gói: Can 5 Lit

Mã sản phẩm: LAVYDES-0010

Đóng gói: Can 10 Lit

Nước rửa và khử trùng tay

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® Lavydes

Thông tin sản phẩm


