Line Sensitive
Käsienpesuneste

Kuvaus tuotteesta
Sensitive on erittäin mieto pesuneste, joka on kehitetty erityisesti herkälle iholle
yhteistyössä ihoasiantuntijoiden kanssa. Miedon koostumuksensa ansiosta se
soveltuu usein toistuvaan käsienpesuun mm. terveydenhoitolaitoksissa,
suurkeittiöissä, elintarviketeollisuudessa, kouluissa, oppilaitoksissa ym.
kohteissa, joissa väri ja hajusteet koetaan ongelmiksi. Sensitive sopii myös
hiusten ja vartalon pesuun. Tuotteen annostelussa käytetään Soft Care Line annostelijaa.

Ominaisuudet
Sensitive on synteettinen pesuneste, jossa on ihoa kosteuttavaa ja hoitavaa
ainesosaa sekä säilöntäaine. Tuote ei sisällä hajustetta eikä väriä.
Koostumuksensa ansiosta Sensitive ei ärsytä herkkääkään ihoa. Se vaahtoaa
miellyttävästi ja huuhtoutuu helposti pois.
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•
•
•
•
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•

Puhdistaa hyvin
Hellävarainen arallekin iholle, Allergia- ja Astmaliiton hyväksymä tuote
Sopii usein toistuvaan käsien pesuun
Sopii myös hiusten ja vartalon pesuun
Pakkauksesta tulee 800 annosta
Hygieeninen annostelupumpulla varustettu vaihtopakkaus
Ympäristömyötäinen, Joutsenmerkki

Käyttöohje
Annostele tuotetta kostutetulle iholle, pese ja huuhtele hyvin. Kuivaa kädet
huolellisesti.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö
Suhteellinen tiheys (20 ºC)
Viskositeetti (mPa.s; 20 ºC)
pH-arvo, laimentamaton

Läpikuultava neste
1030 g/litra
1250
5,0–5,5

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää
ohjearvoina.
Koostumus
Anionista pinta-aktiivista ainetta
Amfoteeristä pinta-aktiivista ainetta
Ihoa kosteuttavaa ainetta
Säilöntäainetta
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Line Sensitive
Käyttöturvallisuus ja varastointi
Säilytys alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Hyväksynnät
Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. Tuotteelle on myönnetty Joutsenmerkki.
Tuote on myös dermatologisesti testattu.
Title of Study: Checking in human of the skin compatibility of a cosmetic product after single application under
patch - patch test under dermatological control.

Ympäristötiedot
Raaka-aineista ja muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn
ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energian hyötykäyttöön.

Pakkaustiedot
Tuotenumero
6972400

Diversey (FIN)
Kaurakatu 48 B 20740 Turku
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4202
www.diversey.com
P00383FIFI-09

Pakkauskoko
6 x 800 ml

Pakkausmuoto
vaihtopakkaus
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