TRIGON

Άοσµο σαπούνι για τα χέρια µε βακτηριοκτόνο
Σύνθεση
Aqua, sodium laureth sulphate, cocamide DEA,
DEA oleate & DEA linoleate, glycerin, triclosan,
phenoxyisopropanol,
chloroxylenol,
phenoxypropanol, CI 42051 & CI 19140

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:
∆ιαυγές, παχύρρευστο υγρό
Οσµή:
Χωρίς άρωµα
o
Ειδικό βάρος (20 C):
1,028
Χρώµα:
Τιρκουάζ
pH – χωρίς αραίωση:
7,5
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο
από 3 έτη

Συσκευασία
Περιγραφή
Άοσµο σαπούνι για τα χέρια εξαιρετικής ποιότητας µε βακτηριοκτόνο συστατικό.
Ιδανικό για χρήση σε χώρους παρασκευής και επεξεργασίας τροφίµων,
κλινικές, σχολεία και νοσοκοµεία. Κατάλληλο για χρήση µε όλα τα είδη
δοσοµετρητών σαπουνιού.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•
•
•
•

Παρέχει πλούσιο κρεµώδη αφρό και σχολαστικό καθαρισµό.
Ήπιο και µαλακό για το δέρµα.
Περιέχει µαλακτική ουσία για επιπρόσθετη προστασία του δέρµατος.
Κατάλληλο για συχνό πλύσιµο των χεριών. Αποτρέπει την
αλληλοµόλυνση.
Άοσµο. Κατάλληλο για όλους τους χώρους χειρισµού τροφίµων.
∆ιαθέσιµο σε µπουκάλι των 500ml µε ή χωρίς διανεµητή δόσης µε τη
εµπορική ονοµασία Feelings.
Για τη συσκευασία των 500ml διατίθεται και βραχίονας στήριξης στον
τοίχο.
Συσκευασία 1lt και µπουκάλια 5lt για περισσότερη οικονοµία.

Τρόπος χρήσης
Βρέξτε τα χέρια σας. Χρησιµοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο. Απλώστε το στις
παλάµες και τα χέρια σας. Τρίψτε τα χέρια σας επιµένοντας ιδιαίτερα στις
παρωνυχίδες και µεταξύ των δαχτύλων.
Ξεπλύνετε σχολαστικά µε καθαρό νερό και στεγνώστε τα χέρια σας.

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ,
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ ΤΗΣ EVANS ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ
ΧΕΡΙΩΝ

Συσκευασία: Κωδικός
παραγγελίας
6x500ml
A050F
6x1lt
A050A
5lt
A050E

Μέγεθος
παλέτας
132x6x500ml
84x6x1lt
120x5lt

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0205
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΓΧΚ.: 11916/0/2007

.

EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC
Brierley Road, Walton Summit, Preston, Lancashire, PR5 8AH, England
Telephone: +44 (0) 1772 322200 - Fax: +44 (0) 1772 626000
Web: www.evansvanodine.co.uk – Email: sales@evansvanodine.co.uk
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