
LUX ® Hand Soap

Wysokiej jakości mydło do rąk

Opis

Soft Care LUX Hand Soap to najwyższej jakości mydło do mycia rąk. Produkt jest odpowie-
dni do stosowania w łazienkach hotelowych, restauracjach, natryskach w klubach sportowych, 
obiektach rekreacyjnych oraz wellness.

 

Właściwości

Soft Care LUX Hand Soap posiada łagodną kompozycję środków powierzchniowo czynnych 
i łagodnych substancji do pielęgnacji skóry. Środki powierzchniowo czynne zapewniają wyso-
ką skuteczność w usuwaniu wszelkich zabrudzeń, produkt pielęgnuje dłonie i nie prowadzi do 
zmiany pH skóry. Ponadto pH jest obojętne dla skóry i dermatologiczne zatwierdzone. Produkt 
jest lekko perfumowany, o uniwersalnym zapachu (zarówno dla kobiet jak i mężczyzn), tworzy 
obfitą pianę, dając poczucie luksusu. 
Wysoka jakość marki LUX zapewnia zaufanie gości i poprawia wizerunek obiektu.

Zalety

• znana marka, która budzi zaufanie gości oraz podnosi rangę obiektu
 

• doskonałe właściwości sensoryczne;
• delikaty dla skóry dłoni;
• odpowiedni do częstego stosowania;
• tworzy obfitą pianę;
• przyjemny, uniwersalny zapach;
• neutralne dla skóry pH;
• bezpieczny dla który- testowany dermatologicznie (Patch test);
• spełnia wymagania odnosnie produktów ekologicznych EU Ecolabel oraz Nordic Swan;

Sposób użycia

•    Zwilżyć ręce delikatnie wodą.
•    Wycisnąć jedną lub dwie porcje mydła z dozownika na ręce.
•    Rozprowadzić mydło na powierzchni rąk.
•    Spłukać ręce ciepłą wodą, osuszyć je.

 

Właściwości

Postać:                                                  nieprzezroczysta, biała ciecz 
pH (koncentrat, 20°C):                       ≈ 5
Gęstość (20°C):                                    ≈1.04

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. 
Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



LUX ® Hand Soap

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Nie przechowywać poniżej 5ºC i w wysokich 
temperaturach (< 40°C). Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

  

Warunki przechowywania

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Soft Care LUX Hand Soap, ubocznych skutków
stosowania zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie 
charakterystyki. 

Środki ostrożności

www.diversey.com


