OSOBNÍ HYGIENA

OTAVON® TEKUTÉ
MÝDLO
OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO je kvalitní mycí prostředek
určený k odstraňování mastnoty a špíny z pokožky.
Obsahuje výtažek z rostliny ALOE VERA, která má
na pokožku příznivé a zklidňující účinky. Vyniká velmi
příjemnou vůní. Není uměle barveno.

POUŽITÍ
OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO je vysoce kvalitní, účinný a univerzální mycí prostředek určený k běžnému ošetřování
pokožky. Velmi dobře odstraňuje z pokožky běžnou špínu i mastnoty. OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO obsahuje výtažek
z ALOE VERY, která je známá svými příznivými a uklidňujícími účinky. Tento výrobek má stejné pH jako pokožka. Proto
je OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO k pokožce velmi šetrné a má na ni příznivé účinky. OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO vyniká
velmi příjemnou vůní, která je stejná jako u regeneračního krému REK®. Tyto výrobky se velmi dobře doplňují a lze je
navzájem kombinovat. Díky své konzistenci jej lze aplikovat běžnými dávkovači tekutých mýdel.

VÝHODY
lehce odstraňuje nečistoty

není uměle barveno

jeho pH odpovídá pH pokožky

lze jej aplikovat běžnými dávkovači

velmi příjemná a osvědčená vůně

NÁVOD K POUŽITÍ
OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO naneste na ruce, důkladně vetřete do znečištěné pokožky a opláchněte vodou. Ruce
osušte.

BEZPEČNOST PRÁCE
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OTAVON® - TEKUTÉ MÝDLO
TECHNICKÁ DATA
Hustota (20 °C)

1157 kg/m3

pH (20 °C)

6,8

Hořlavost

není hořlavinou

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

256 005

10 l kanystr

256 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
NR® NEVIDITELNÉ
RUKAVICE

REK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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