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Limus Ultra Wipe Nr 8 ; Handrengöringsduk som löser färg, lack och lim

Version 20

En handrengöringsduk som extremt effektivt löser alla färger och lacker såväl oljebaserade, lösningsmedelsbaserade som
vattenbaserade färger och lacker. Ej abrasiv duk.
Limus Ultra Wipe löser effektivt såväl 1- som 2-komp. oljebaserade och lösningsmedelsbaserade färger och lacker.
Limus Ultra Wipe löser även effektivt vattenbaserade färger och lacker.
Limus Ultra Wipe löser även annan svårt vidhäftande smuts såsom oljor, lim, metallsmuts, sot m.m.
Limus Ultra Wipe rengör utan att man behöver tillsätta vatten.
Limus Ultra Wipe är mycket behaglig att tvätta sig med och mjuk mot huden.
Limus Ultra Wipe har ett pH-värde anpassat för huden och är svagt parfymerad.
Limus Ultra Wipe är tillverkad enligt GMP (General Manufacturing Practice).
PRODUKTBAS
INNEHÅLL (INCI**)

Ej abrasiva flisdukar indränkta med hudskonsamma rengöringsämnen.
Aqua, Propylene Glycol, Dimethyl Glutarate, Laureth-23, Dimethyl Adipate, Disodium
Laureth Sulfosuccinate, Sodium Lactate, Glycerin, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract,
Sodium Benzoate, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Alcohol, Limonene, Parfum.
FÄRG
Blå.
VISKOSITET
--ANVÄNDNING
Gnugga händerna med en handrengöringsduk tills smutsen är löst. Upprepa vid behov.
Låt sedan händerna torka. Stäng locket på burken efter användning.
ÖVRIGT
Limus Ultra Wipe är en kosmetikaprodukt tillverkad enligt the European Cosmetics Regulation.
Produkten är CPNP-registrerad. SDB (säkerhetsdatablad) krävs inte för kosmetikaprodukter.
FÖRVARING
Rumstemperatur. Gärna mörkt, torrt och svalt. Skyddas mot frost.
Lagerhållbar ca 6/30 månader. (Öppnad/oöppnad förpackning).
OBS! Bäst-före-datum som anges på etiketten är inte detsamma som sista förbrukningsdag.
Kontakta LIMUS för mer information.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA IAKTTAGAS VID ANVÄNDNINGEN:
Använd inte på skadad eller irriterad hud. Undvik kontakt med ögonen.
Om produkten kommit i ögonen, skölj noggrant med ljummet vatten.
Får ej användas på barn under 3 år.
FÖRPACKNING
Runda vita burkar innehållande 80 dukar med en storlek av 20x25cm per duk. 6 st burkar/fp.

Kontakta LIMUS för utförligare information.

** INCI = (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning,
testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje
användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett för köparen vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten.
Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller
överlåtas till ägaren.
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