
S Plus

Αντιβακτηριακό σαπούνι χεριών

Περιγραφή
Το Soft Care Plus είναι ένα απαλό σαπούνι χεριών, που περιέχει αντιμικροβιακούς
παράγοντες. Το προϊόν δεν περιέχει άρωμα, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογή
στους χώρους εξυπηρέτησης τροφίμων.

Βασικές ιδιότητες
•   Φροντίζει τα χέρια μέσα από το μοναδικό μείγμα σαπουνιών και υγραντικών
•   Περιέχει γαλακτικό οξύ, διασφαλίζοντας ότι τα χέρια καθαρίζονται υγιεινά, ενώ

αποφεύγεται η υπερβολική απολίπανση και η επακόλουθη ξηρότητα
•   Η εμφάνιση έχει αποδειχθεί ελκυστική για τους χρήστες, ενθαρρύνοντας τους

πελάτες και το προσωπικό να πλένουν τα χέρια τους όποτε απαιτείται
•   Δεν περιέχει άρωμα, εξαλείφοντας τον κίνδυνο βαφής τροφίμων και καθιστώντας

το κατάλληλο για χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων
•   Βιοαποικοδομήσιμα δραστικά συστατικά
•   Ελεγμένη συμβατότητα με την επιδερμίδα (Patch test)
•   Ασφαλή και βιώσιμα συστατικά

Πλεονεκτήματα
•   Χωρίς άρωμα (κατάλληλο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων)
•   Εξαιρετικά καθαριστικά αποτελέσματα
•   Είναι ήπιο με τα χέρια. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συχνό πλύσιμο των χεριών
•   Περιέχει γαλακτικό οξύ

Οδηγίες χρήσης
1.  Εφαρμόστε αυτό το προϊόν σε βρεγμένα χέρια ακολουθώντας τη διαδικασία των 6

βημάτων.
2.  Ξεπλύνετε τα χέρια για να αφαιρέσετε όλο το προϊόν.
3.  Στεγνώστε καλά τα χέρια για να διατηρήσετε το δέρμα σας υγιές και να

διατηρήσετε καλή υγιεινή των χεριών. Η καλή υγιεινή των χεριών διαρκεί 40-60
δευτερόλεπτα.

*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.



S Plus

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Πράσινο, μαργαριτάρι υγρό
Άρωμα: Άρωμα φρεσκάδας
pH (αδιάλυτο): 2.0 - 3.0
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.04 - 1.07 g/mL
Μορφή σε χρήση: Αφρός
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού πριν τη χρήση.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Διαθέσιμες συσκευασίες
To Soft Care Plus διατίθεται σε συσκευασία 2x5L.
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