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Refresh

TM

Relax FOAM

Fragrant foam hand wash with a rich blend of pure essential oils.

Parfemované mýdlo ve formě pěny s bohatou
směsí čístých esenciálních olejů.

USAGE
For usepoužití
in any washroom / toilet areas in offices and public
Oblast
facilities.
Sanitární
prostory v kancelářích, vzdělávacích institucích
a veřejných prostorách.

Vlastnosti
Feature
„Uvolňující” parfemace
‘Relaxing’ Fragrance

Příjemná pěna

METHOD OF USE
Apply 1 dose
of ‘instant foam lather’ direct to wet or dry
návod
k použití
hands (as
preferred).
Work
lather
all parts
of the
Naneste
jednu
dávku na
mokré
či across
suché ruce,
pečlivě
hands anda rinse
thoroughly
clean
running
water,
then
rozetřete
opláchněte
čistouwith
vodou.
Ruce
dobře
osušte.
dry well.

Výhody
• poskytuje pižmovou vůni s horním tónem mandarinky,
bergamotu, květin a teplou podporou hřebíčku a skořice. Tato
vůně
přináší to
pocit
uvolnění.
• The perfume
is designed
install
a sense of calm and relaxation using an

Benefit

oriental musk with top notes of tangerine and bergamot, supported by floral
• krémová pěna pro „hedvábně hladký” pocit při mytí
undertones and the warmth of clove and cinnamon.

Pečuje
o ruce foam formula
Sophisticated

• obsahuje
esenciálnífeel
oleje
z cedrového
dřeva a pačuli
• The mousse-like
foam properties
wonderfully
‘silky-smooth’
when washing.

Caringmytí
formula
Šetrné

• Contains glycerine
skin conditioner
to khelp
leave the
hands feeling
soft a
and
• obsahuje
látky šetrné
pokožce
a udržje
ruce čisté
svěží
supple.

Mýdlo
ve formě
pěny
Soothing
properties

• dávkovač
vytváří oils
pěnu
a šetří Vášand
časpatchouli.
• Specially formulated
withpřímo
the essential
of cedarwood

Mild cleansing
Dobře
se oplachuje

• bohatá
pěna
se to
rychle
oplachuje
nezanechává
• Contains mild
cleaning
agents
help keep
hands aclean
and fresh. zbytky na
rukou ani v umyvadle

Instant foaming

• Dispenses instant foam on to the hands, reducing the time required to create
• odpadá potřeba mýdlo napěnit; ušetří až 46 % vody ve
lather.

Quick rinsing

• The rich lather
rinse
off the
hands
quickly
leaving
no2000
residues
on the
skin or
• nawill
mytí
rukou
stačí
jedna
dávka;
přes
dávek
z jedné
in the sink.

Saves water

• Instant foam
lather means quick
washing
and rinsing
time ochranu
can save up
to 46% on
• ultrazvukově
uzavřená
patrona
zajišťuje
produktu
water consumption
compared to lotion
soaps.
před mikroorganismy
a prachem

Highly economical

• Only one dose
is required
to provide effective
skin
cleansing.
over 1400
• unikátní
patentované
čerpadlo
zajišťuje,
žeProvides
při běžném
použití
high qualityse
hand
each 1 litre
cartridge.
do washes
patronyfrom
nedostává
žádný
vzduch, a umožňuje tak opti-

Hygienic

• The cartridge and foam pump are ultrasonically sealed during the manufacturing
process to protect the product. The unique patented pump is designed to prevent
air ingress into the cartridge during normal use and thus minimise the risk of
external contamination.

No wastage

• As no air passes back through the pump the cartridge collapses during normal
use to ensure full evacuation of product.

Šetří voodu

Vysoce ekonomické
Vysoce hygienické
Žádné plýtvání

srovnání s tekutými mýdly
patrony!
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Složení

Testy účinnosti

AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURETH,
SULFATE, GLYCERIN, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE, PARFUM, PANTHENOL, TETRASODIUM EDTA,
TRIETHYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, PROPYLENE
GLYCOL, CITRIC ACID, DMDM HYDANTOIN,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE,
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 17200,
CI 42090

První pomoc

Při styku s očima: Odstraňte kontaktní čočky a široce rozevřete
oči. Pokračujte v oplachování po dobu minimálně 10 minut.
Dojde-li po omytí k výskytu příznaků, ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.

Skladování

Refresh™ Relax Foam může být skladován v uzavřeném stavu
při pokojové teplotě po dobu delší, než 30 měsíců. Doba
použitelnosti po otevření: viz. označení na etiketě. Datum výroby
je uvedeno na obalu pětimístným kódem ve formátu ABCDE, kde
ABC je den v roce od začátku roku, kdy byl přípravek vyroben,
a DE informuje o roce výroby (např. 03012 znamená 30. den
roku 2012, tedy 30. ledna 2012).

Dodržování právních předpisů
Produkt je registrován jako kosmetický přípravek a je
v souladu s nařízením ES č. 1223/2009 o kosmetických
přípravcích.

Dermatologicky testováno
48hodinový single patch test. Přípravek nedráždí
pokožku.
Toxikologicky testováno
Výrbek byl nezávisle posouzen pro lidskou spotřebu
z hlediska toxocity a stability produktu, a byl prohlášen
za bezpečný pro úmyslné použití, splňující všechny
příslušné regulační požadavky.
Úspora vody
Nezávislé testy ukazují, že mytí rukou pěnovým mýdlem,
namísto tekutého,může snížit průměrnou spotřebu vody
až o 45 %. (Výsledek zprávy „How a simple change in
the washroom can significantly reduce water
consumption and associated costs“ Durant en McKay,
2011)

Balení
Objednací číslo

Balení

Karton

RLX1LEE

Patrona 1 l

6 ks

Dávkovače Proline pro litrové patrony, Global Washroom

Bezpečnostní list
Aktuální bezpečnostní list si můžete stáhnout na webu
www.apexsystems.cz/dokumentace v sekci bezpečnostní
listy/Deb - Stoko

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zjištění a očekávání. Odpovídají našim
nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob.
Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky.

Apex Central Europe, s.r.o, 664 56 Blučina 627, Tel. +420 519 421 726,
Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz, www.apexsystems.cz

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení

