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Product description
Viscous, high quality soap for light to medium or variable soiling – in an
airproof vacuumBAG. Free of fragrances and dyes, silicone-free, soap-free
and paraben-free. Pearlescent. Ensures clean, cared for hands and prevents
drying of the skin. Dermatologically tested. Awarded the EU Ecolabel.

Описание на продукта
Гъст качествен сапун за леки до средни или неравномерни
замърсявания – във вакуумна торбичка vacuumBAG. Не съдържа
ароматизатори и оцветители, силикон, сапуни и парабени. С перлен
блясък. Грижи се за чисти и поддържани ръце и не допуска изсъхване
на кожата на ръцете. Дерматологично тестван. Отличен с ЕСетикет за екологичност.

Field of application/use
Particularly suitable for the gastronomy and hotel industry as well as
industrial areas.

Приложение/области на приложение
Особено подходящ за гастрономията и хотелиерството, както и
индустриални области.

Dosage
The soap is applied by the XIBU XL senseFLUID dispenser to the soiled, dry
hands. Scrub hands with water until the soiling is removed. Rinse with
lukewarm water and wash off well. Recommended dispense volume setting:
Setting 2.

Дозиране
Сапунът се прилага посредством XIBU XL senseFLUID дозатора на
почистени и сухи ръце. Почистете ръцете с вода до отстраняване
на
замърсяванията.
Изплакнете
добре
с
хладка
вода.
Препоръчителна настройка на дозировката: Настройка 2.

Packaging units
5 x 1050 ml

Съдържание на опаковката
5 x 1050 мл

Art.-No. 4110701339

Арт. № 4110701339

Safety information
Always read the label and product information before use. Always mind the
skin protection plan.

Инструкция за безопастност
Винаги четете етикета и информацията за продукта преди
употреба. Съблюдавайте плана за защита на кожата.

Storage
Store refill packages closed at room temperature.

Съхранение
Съхранявайте консуматива затворен и на стайна температура.

References
The XIBU XL senseFLUID line by HAGLEITNER ensures ideal cleaning and
protection of your hands. Depending on the type of contamination and the
application area the following products are at your disposal: handPROTECT
as a skin protect, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPOWER for
cleaning, handCREAM for skin care and septDES GEL for hand disinfection.

Референции
XIBU XL senseFLUID линията на HAGLEITNER осигурява идеалното
почистване и защита на ръцете Ви. В зависимост от вида на
замърсяване и областта на приложение, следните продукти са на
Ваше разположение: handPROTECT за защита на ръцете,
abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPOWER за почистване,
handCREAM за грижа за кожата и septDES гел за дезинфекция на
ръцете.
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