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Panaudojimo sritis 

■ Rankų plovimui esant normaliam purvui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De/030/040 

Informaciją apie ekologinius ženlkus rasite šiame 

internetiniame puslapyje: www.umweltzeichen.at, 

www.ecolabel.eu 

Produkto savybės ir privalumai  

■ Be muilo 

■ PH-neutralus 

■ Plauna su švelnia puta  

■ Taupus naudojant   

■ Su apsauginiais odos komponentais   

■ Malonaus kvapo 

■ Eko sertifikuotas 

■ Plauna apsaugodamas ir prasiskverbia į poras 

■ Priežiūros savybės, specialiai jautriai odai  

■ Saugo odą nuo išdžiūvimo  

 

Techniniai duomenys   

pH vertė 6,5 

Produkto spalva rožinė 

Talpos dydis* 1 l Butelys 

5 l Kanistras 

Sudedamosios 

medžiagos pagal 

AQUA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, C.I. 

INCI 45100, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 

CITRATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO 

 GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM SUL- 

 FATE, PARFUM, METHYLISOTHIAZOLINONE 

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra 

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su 
savo konsultantu. 
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Naudojimas ir dozavimas  

mažu kiekiu rankų losjonu ištrinti sudrėkintas rankas 

ir nuskalauti vandeniu.   

Papildantys produktai  

Rinax®  Top G 801 -  Rankų skystas kremas 

Rinax®  Soft G 800 - Skystas, apsaugantis odą rankų losjonas 

Planta®  Cleen P 315 - Ekologinė valymo priežiūros priemonė 

vandenyje tirpių polimerų pagrindu  

Budenat® Protect Hand D 807 - naudojimui paruošta alkoholio turinti 

rankų dezinfekcinė priemonė  

 
 

Pavojingumo frazės 

Neprivalomas ženklinti. 
 

Kitas saugos nuorodas skaitykite Planta®  Lotion P 317 saugos 

duomenų lape, internetiniame puslapyje www.buzil.de 

Produkto numeris*: 

P317-0001VK 

P317-0005VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu. 

Mūsų informacijoje apie gaminį pateikiami duomenys grindžiami mūsų patirtimi bei kruopščiais tyrimais ir atitinka šiandieninį mūsų žinių lygį. Tačiau mes negalime patikrinti kiekvieno atvejo, kokią įtaką daro įvairios 
naudojimo, objekto ir medžiagų sąlygos. Todėl informacijoje apie gaminį galime pateikti tik bendrojo pobūdžio naudojimo instrukcijas. Todėl darbo kokybė priklauso nuo profesionalaus objekto įvertinimo, kurį 
atlieka naudotojas. Dvejojant, pastarasis privalo medžiagą, kuri bus apdirbama Buzil gaminiu, visada patikrinti mažiau matomo je vietoje arba techniniais klausimais pasikonsultuoti su pardavėju. Atsakomybę už 
nepilnus ar neteisingus mūsų informacijos apie gaminį duomenis nešame tik grubaus prasižengimo atveju; bet kokios pretenzijos, kylančios  iš atsakomybės už gaminius su trūkumais įstatymo ir toliau taikomos. 
Pateikus šią informaciją apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galios. 

    Data 2017 12 05   

 
Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG                                           Importuotojas: UAB Ofnis 
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6  F +49 8331 930-880                        Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius  Tel. +37052333218  Faks. +37052332484 
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