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triformin® protect 
 

Obszary zastosowania: 
Ochrona skóry podczas pracy w zakładach opieki 
zdrowotnej, np. w szpitalach, klinikach, 
gabinetach lekarskich, domach opieki, w branży 
chemicznej i farmaceutycznej oraz 
w przetwórstwie spożywczym, np. w zakładach 
zbiorowego żywienia, masarniach czy 
mleczarniach. 
 
Zakres działania: 
• Bardzo wydajna emulsja typu W/O 
• Trwale chroni skórę przed przesuszaniem 
• Długotrwała ochrona i intensywna pielęgnacja 
• Bardzo dobrze tolerowany przez skórę 

(potwierdzone badaniami dermatologicznymi) 
 
Szczególne właściwości: 
• Chroni skórę przed przesuszaniem 
• Intensywna pielęgnacja dzięki specjalnie 

dobranym składnikom 
• Nie zawiera substancji zapachowych 
• Doskonała pielęgnacja skóry dzięki zawartości 

wosku pszczelego 
• Odpowiedni również do pielęgnacji całego 

ciała 
 
Użycie i dozowanie: 
triformin protect nanieść na czystą, suchą skórę 
i dokładnie wmasować, również w paznokcie 
i przestrzenie między palcami. Dla zapewnienia 
optymalnej ochrony skóry stosować przed pracą 
i po dłuższych przerwach w pracy. Przed 
założeniem rękawiczek należy się upewnić, że 
triformin protect wystarczająco się wchłonął. 
 

Oprócz ochrony skóry za pomocą triformin protect 
zaleca się wcześniejsze umycie rąk delikatnym 
płynem triformin wash, triformin wash pure lub 
środkiem do mycia dekontaminacyjnego rąk 
triformin decon. 
 

Do pielęgnacji rąk zalecamy także krem 
pielęgnacyjny triformin care. 
 

Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
• Do dozowania triformin protect z butelki 

o pojemności 500 ml zalecane jest stosowanie 
dyspensera triformin dispenser 500. 

• Nie mieszać z innymi produktami. 
• Stosowanie triformin protect nie zwalnia 

z obowiązku zastosowania wymaganych 
środków ochronnych. 
 

Dane techniczne: 
Lepkość ok. 1800 Pa s (koncentrat, 20°C) 
Gęstość 0,9560‒0,9610 g/cm3 

 
Skład: 
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL 
STEARATE, ISOPROPYL PALMITATE, ALCOHOL 
DENAT., GLYCERIN, CETYL PEG/PPG-10/1, 
DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, CERA 
ALBA, HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM 
CHLORIDE, TOCOPHERYL ACETATE, BENZOIC 
ACID, DEHYDROACETIC ACID 
 
Magazynowanie: 
Chronić przed mrozem. Przechowywać 
w temperaturach od 0 do 30°C.  
Zamknięte opakowania triformin protect mogą być 
przechowywane w temperaturze pokojowej przez 
co najmniej 30 miesięcy. Termin przydatności po 
otwarciu: 12 miesięcy. 
 
Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:  
triformin protect jako kosmetyk nie podlega 
rozporządzeniu CLP (WE) nr 1272/2008.  
 
Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady 
tylko po całkowitym opróżnieniu.  
 
Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie. 
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