KARTA WYROBU
Nr 150/KW/CH-H/20

Nº PL010767/P

HOUSE PRO

Mydło w płynie
Symbol:

PKWiU 20.41.31.0

Charakterystyka:
Łagodne mydło w płynie o przyjemnym zapachu. Konsystencja jest tak dobrana, aby mydło było łatwe w
aplikacji i nie ściekało przed namydleniem rąk. Stanowi mieszaninę surfaktantów, zagęstnika, środka
nawilżającego skórę, koncentratu zapachowego i niebieskiego barwnika. Zastosowane składniki są
przyjazne dla skóry. Dzięki odpowiednim składnikom chroni skórę przed nadmiernym wysuszaniem i
delikatnie ją nawilża. Wykazuje także właściwości antybakteryjne, posiada doskonałe własności myjące
oraz wysoką zdolność pianotwórczą a równocześnie szybko i łatwo zmywa się z namydlonych
powierzchni. Po użyciu pozostawia miły i świeży zapach.

Przeznaczenie:
Mydło w płynie jest przeznaczone do mycia rąk. Do stosowania w warunkach domowych i miejscach
publicznych, gdzie wymagane są wysokie standardy higieny.

Sposób użycia:
Niewielką ilość mydła nanieść na mytą powierzchnię ciała. Po umyciu spłukać pod bieżącą wodą.
Osuszyć ręce. W zależności od potrzeb czynność powtórzyć.
Przeciwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu.
Nie należy stosować mydła w przypadku posiadania ran, otarć, owrzodzeń skóry rąk lub uczulenia.
Tylko do użytku zewnętrznego.

Transport:
Mydło w płynie należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie
zabezpieczonych. Mydło nie jest klasyfikowane jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom
wg RID/ADR.W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0º C.

Składowanie:
Mydło w płynie należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Składować
w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych gwarantujących dostateczną ochronę, w miejscach
niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych.
Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do
niekontrolowanego wycieku preparatu. Nie narażać na działanie niskich temperatur. Przechowywać
w zakresie temperatur od +1 do +25°C w pomieszczeniach gwarantujących dostateczną ochronę. Czas
przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesiące.

Warunki gwarancji:
Mydło w płynie objęte jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań,
które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie,
nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie
podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u
odbiorcy.
Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania
i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały
w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:
Mydło w płynie dostępne jest w opakowaniach o pojemności 0,3 l, 0,5 l, 1 l 5 l oraz
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w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych.

Wybrane parametry techniczne:
Postać fizyczna, barwa
Wygląd
Gęstość w temp. 20°C
pH w temp. 20°C

Klarowny żel o niebieskim zabarwieniu,
dopuszcza się lekką opalescencję
Jednorodny w całej masie
1,0 ÷ 1,1 g/cm3
7,00 ± 1
Produkt nie nadaje się do spożycia

Zakładowa norma Nr ZN-2020/CH/114.
*****

CHEMIKA Marek Gajewski jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje
zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż
warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia
praktycznego. Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z CHEMIKA Marek Gajewski. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach
karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich
produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.
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