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Domeniu de utilizare
■	 Pentru utilizare înainte de începerea lucrului

■	 Protejează pielea la contactul direct cu diverse substanțe, chiar și la purta-
rea ocazională de mănuși

■	 Pentru substanțe solubile și nesolubile în apă și pericole neidentificabile 
pentru piele

■	 Ideală pentru utilizarea în toate domeniile care impun o protecție 
cuprinzătoare a pielii, de ex. în cămine, spitale, companii din industria 
alimentară, bucătării și cantine, școli, grădinițe, ateliere etc.

Avantaje/caracteristici ale produsului
■	 Preparat universal de protecție a pielii, fără parfum, ce nu lasă urme

■	 Lasă pielea să respire și are eficacitate sporită prin utilizarea unor agenți 
filmogeni specifici

■	 Intră repede în piele și nu lasă urme

■	 Formează o peliculă de protecție elastică, ce nu alunecă și este invizibilă

■	 Fără silicon

■	 Îndeplinește cerințele din cadrul conceptului HACCP

■	 Testat dermatologic

Date tehnice
pH-Valoare --
Culoare produs biały
Ambalaj* 1000 ml flacon moale

100 ml tub
Ingrediente conform 
INCI

AQUA, CETYL ALCOHOL, GLYCERIN, POLYPER-
FLUOROETHOXYMETHOXY DIFLUOROETHYL 
PEG PHOSPHATE, POLYVINYL ALCOHOL, 
GLYCERYL STEARATE, STEARYL ALCOHOL, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ACRYLATES 
COPOLYMER, CETEARETH-20, CETEARETH-12, 
CETEARYL ALCOHOL, CETYL PALMITATE, 
ALLANTOIN, PHENOXYETHANOL, METHYLPA-
RABEN, ETHYLPARABEN, SODIUM HYDROXIDE, 
CITRIC ACID

* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Dis-
cutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.
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* Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, obiecte și 
materiale nu pot fi însă verificate și influențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării depinde de evaluarea 
de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifice întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil într-un loc ascuns 
vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumată doar în caz de culpă gravă (intenție sau 
neglijență gravă); rămân neatinse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile anterioare despre produs își pierd valabilitatea.
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Utilizare și dozare 
0,6 - 1,5 ml 

În principiu, pielea trebuie curățată și uscată bine înainte de 
aplicarea cremei. Este importantă și masarea cu grijă între 
degete și la nivelul unghiilor. Rinax® Skinguard Pro H 820 
poate fi aplicat și pe față. 

Dozarea rezervei prin Rinax® Spender H 854 

Indicaţie
Produsele sunt valabile timp de 30 de luni (de la data fabricației) dacă sunt 
depozitate în recipiente închise, la temperatura camerei. Termenul de valabili-
tate este indicat pe ambalaj.
Cutiile și ambalajele de plastic pot fi reciclate. Modificările sau diferențele de 
culoare nu influențează calitatea produsului.

Produse complementare
Rinax® Skincare H 822 - Cremă de îngrijire a pielii, cu uleiuri naturale și ceară 
de albine

Fraze de pericol
fără etichetă

Vă rugăm să extrageți indicații suplimentare privind siguranța din fișa cu date 
de securitate a Rinax® Skinguard Pro H 820 de la www.buzil.com.

Număr articol*:
H820-0001
H820-0100
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