triformin® care
Huidverzorging lotion

Belangrijkste toepassingsgebied:

Algemene gebruiksinstructie:

• Effectieve handverzorging ten behoeve van hand
verzorging na het werk en tijdens arbeidspauzes
(met name in de levensmiddelenverwerking).

• Alleen voor professioneel gebruik!

• Dankzij uitgewogen hoogwaardige inhoudsstoffen is
triformin care bij uitstek geschikt voor de verzorging
van de (over)belaste en droge huid.
• Maakt de huid voelbaar zachter beschermt tegen
vochtverlies.
• Zeer huidvriendelijk (bevestigd door onafhankelijke
testrapporten)

Eigenschappen:
• Effectieve verzorging o.a. door jojoba olie.
• Trekt snel in.
• Bevat geen parfum.

Dosering en gebruik:
Triformin care opbrengen op de schone en droge huid
en daarna goed "inmasseren".
Voor een optimaal resultaat regelmatig herhalen (bij
arbeidspauzes) en na afloop van de werkzaamheden.
Bij vochtige omstandigheden kan gebruik worden
gemaakt van een speciale beschermende creme zoals
triformin protect.

• Voor het doseren uit de 500-ml flacon is de
triformin dispenser 500 beschikbaar.
• Niet vermengen met andere producten.

Product gegevens:
pH-waarde

ong. 5.0 (concentraat, 20 °C)

Viscositeit

< 10 Pas (concentraat, 20 °C)

Soortelijk
gewicht

0.97 g/cm3

Werkzame stoffen:
Aqua
Alcohol Denat.
Palmitic Acid
Stearic Acid
Paraffinum Liquidum
Propylene Glycol
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Glyceryl Stearate
Ceteareth-20
Dimethicone
Triisononanoin
Sodium Dihydroxycetyl Phosphate
Capryl Glycol
Xanthan Gum
Galactoarabinan
Glycerin
Lactic Acid
Serine
Sodium Lactate
Sorbitol
TEA-Lactate
Urea
Sodium Chloride
Sodium Benzoate
Allantoin
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Opslag informatie:
• Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften.
• Houdbaarheid bij correcte opslag:
30 maanden in gesloten verpakking.
12 maanden na opening.
• Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

Bijzondere gevaar en veiligheids
aanbevelingen:
triformin care is geen gevaargoed volgens de EU
richtlijn 1999/45/EC geldend voor het geconcentreerde
product.
Lege verpakkingen (eventueel met productresten)
afgesloten afvoeren als chemisch afval in
overeenstemming met algemeen wettelijke
voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen.
Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen
als bedrijfsafval beschouwd worden en
dienovereenkomstig afgevoerd worden.
Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het
kopje “Downloads”.

Verpakking

Inhoud

Bestel nummer

Fles

6 x 500 ml

310539

Tube

12 x 100 ml

310515

Dispencer

t.b.v. 500 ml

981020
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