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Hudvenlig sæbe med mild duft og særdeles god renseeffekt.

Anvendelsesområde Til normal og daglig håndvask. Specielt velegnet til produktionsvirksomheder.

Plum no. 14 findes i forskellige forpakningsstørrelser som egner sig til forskellige formål. Find din
foretrukne forpakningsstørrelse og et dispensersystem, der passer til din arbejdsplads.

Produktegenskaber Hudvenlig sæbe med mild duft og karakteristisk lyserød farve. Sæben har en særdeles god renseeffekt
og er derfor velegnet til vask af særligt snavsede hænder.
Dermatologisk testet.

Brugsanvisning Hænder og håndled fugtes med vand og sæbe. Gnid håndflade mod håndflade, højre håndflade over
venstre håndryg og venstre håndflade over højre håndryg. Vask herefter håndflade mod håndflade
med fingrene flettet, samt håndflade mod modsatte håndryg hvor fingrene griber ind i hinanden.
Herefter vaskes højre tommelfinger med venstre håndflade og modsat. Slut af med roterende vask af
begge håndled.

INCI Aqua, Coconut Acid, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoamphodiacetate, Ethanolamine,
Malic Acid, Coco-Glucoside, Glycol Distearate, Glycerin, Parfum, Benzyl Salicylate, Potassium Hydroxide,
Hexyl Cinnamal, CI 16255.

pH produkt 8.0

Opbevaring Opbevares ved 0-30°C.
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft Med farve og parfume.

Produktionsland DANMARK

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

Kosmetikprodukt. Produktet hører under kosmetikforordningen (EF) Nr. 1223/2009 og er
sikkerhedsvurderet.

Emballagematerialer Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi
ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.
På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Plum No. 14
Flydende sæbe
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Forpakningsstørrelse
/ Varenummer

Salgsenhed Varenummer GTIN GTIN (salgsenhed) Package type

8 x 1,4 l 1413 5701684141328 5701684141311 Bag-in-box

3 x 5 l 1403 5701684140321 5701684140314 Dunk

Standard tilbehør
1,4 l Bag-in-box:

4251 MP2000 dispenser Modul 1
4252 MP2000 dispenser Modul 2

5 l dunk:
4115 Vægholder til 5 l dunk
4119 Pumpe til 5 l dunk

Øvrig information Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en
mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.
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