Chroni silnie narażoną skórę za pomocą witaminy E nie zawiera perfum
Opis produktu
SAMOLIND jest szybko wchłaniającym się, nie zawierającym perfum i silikonu kremem
ochronnym (emulsja woda w oleju, W/O) i jest stosowany w pracy, w której skóra wchodzi
w kontakt z rozpuszczalnymi w wodzie substancjami drażniącymi i szkodliwymi. Szybko się
wchłania i nie pozostawia tłustego filmu, nawilża skórę gliceryną i w ten sposób pomaga
chronić ją przed wysychaniem. Ponadto SAMOLIND zawiera witaminę E, która pomaga
uspokoić zaczerwienioną i zestresowaną skórę, zapobiegając tym samym jej chorobom.
SAMOLIND nadaje się szczególnie do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego
i w kuchniach.

Informacje techniczne
Karton 12 tubek á 100 ml		
Karton 10 butelek á 500 ml		
Karton 10 butelek V10 á 500 ml		
Karton 6 butelek V10 á 1000 ml		
Karton zawiera 6 dozowników
á 2000 ml 		

nr art. 00549
nr art. 00375
nr art. 00738
nr art. 00332
nr art. 00241

Wyposażenie
Dozownik (pompka ręczna)
do butelek SALMOLIND o poj. 500 ml nr art. 94787
Eurodozownik ścienny DR.SCHNELL
do butelek SALMOLIND o poj. 500 ml nr art. 80058
Dozownik ścienny DR.SCHNELL V10
do butelek SALMOLIND o poj. 1 000 ml nr art. 80044
Dozownik ścienny DR.SCHNELL
do butelek SALMOLIND o poj. 2 000 ml nr art. 80071

Obszary stosowania
Krem ochronny SAMOLIND jest stosowany wszędzie tam, gdzie podczas wykonywania
prac w kontakcie z wilgocią niezbędna jest ochrona skóry bez obciążania jej perfumami.
Szczególnie nadaje się do stosowania w kuchniach, domach opieki, domach spokojnej
starości, klinikach, przemyśle, handlu żywnością, hotelach, restauracjach itp. SAMOLIND
chroni skórę pr DC VWccczed bezpośrednim kontaktem z wodnymi materiałami roboczymi
oraz substancjami drażniącymi i szkodliwymi, takimi jak woda, alkohole, środki spożywcze,
środki dezynfekcyjne, kwasy, zasady, sole, wapno, cement, gips i mieszane z wodą smary
chłodzące, płyny do mycia naczyń i detergenty.
Właściwości produktu
• Chroni skórę przed rozpuszczalnymi w wodzie materiałami roboczymi oraz substancjami
drażniącymi i szkodliwymi
• Testowany dermatologicznie
• Wzmacnia barierę ochronną skóry
• Ułatwia mycie
• Szybko się wchłania, nie natłuszcza
• Nie zawiera perfum, barwników i silikonu
• Wysoki poziom akceptacji u użytkowników
• Pomaga w regeneracji skóry
• Praktyczna butelka o poj. 500 ml, z zamknięciem z klapką, jako opakowanie
jednorazowe, może być stosowana w eurodozowniku o pojemności 500 ml, z pompką ^		
ręczną
• Ekologiczna butelka o poj. 1000 ml, z dozownikiem zapewnia ekonomiczne użytkowanie
w profesjonalnej ochronie skóry
• Higieniczne, łatwe i wolne od szkodliwych zarodników dozowanie za pomocą
Dozownik ścienny DR.SCHNELL V10 o poj. 1000 ml
• Higieniczne, łatwe i wolne od szkodliwych zarodników dozowanie za pomocą
dozownika ściennego DR.SCHNELL o poj. 2000 ml
• Produkt zgodny z HACCP
• Dostępne jest świadectwo skuteczności działania (test BUS)
Dane produktu
• Wygląd: biały krem
• Odczyn pH neutralny dla skóry: 5,5
Zalecenia dotyczące stosowania
Przed zastosowaniem SAMOLIND skórę należy dokładnie umyć i wysuszyć. Ostrożnie
wmasować SAMOLIND (ok. 1 ml) w dłonie (również między palcami i u nasady paznokci)
i pozostawić do wchłonięcia. SAMOLIND należy stosować przed rozpoczęciem pracy, po
każdej przerwie i po umyciu rąk. SAMOLIND może być również stosowany na twarz

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej
najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak
źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych
przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat
produktu zawarte są w karcie charakterystyki. PL 0419

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Bezpieczeństwo produktu i wskazówki nt. przechowywania
SALMOLIND podlega rozporządzeniu UE w sprawie kosmetyków.SALMOLIND przechowywany w zamkniętych opakowaniach,w temperaturze pokojowej zachowuje trwałość przez
co najmniej 30 miesięcy. Po otwarciu SALMOLIND zachowuje trwałość jeszcze przez
12miesięcy. Środki ochrony skóry stanowią część indywidualnych środków ochrony w
ramach BHP.

