
Limus Ultra Eco Nr 1 ; Handrengöring som löser färg, lack och lim
En handrengöring som extremt effektivt löser oljebaserade och lösningsmedelsbaserade färger och lacker, lim, bitumen m.m.
Miljövänlig. Innehåller miljövänliga finmalda olivkärnor som rengöringsförstärkning. Innehåller ej plastpigment (nanoplaster). 

Limus Ultra Eco löser effektivt såväl 1- som 2-komp. oljebaserade och lösningsmedelsbaserade färger och lacker. 
Limus Ultra Eco löser billack, industrilack, golvfärger, gelcoat, tusch, bläck, svärta, lim, bitumen etc.
Limus Ultra Eco löser även alla annan svårt vidhäftande smuts såsom oljor, tjära, kåda, kimrök, alger m.m.
Limus Ultra Eco innehåller inga skadliga ämnen som kan tas upp av huden och innehåller inga ämnen som klassificeras som allergena.
Limus Ultra Eco är inte hälsovådlig och det finns inga kända hälsorisker.
Limus Ultra Eco innehåller pulver från finmalda olivkärnar för att förstärka den rengörande effekten utan att skada huden.
Limus Ultra Eco är mycket behaglig att tvätta sig med och mjuk mot huden.
Limus Ultra Eco innehåller återfettande ämnen och har ett pH-värde anpassat för att inte påverka hudens naturliga funktioner.
Limus Ultra Eco är fri från tvålar, fri från silikon och svagt parfymerad. 
Limus Ultra Eco är dermatologiskt testad, hudkompatibel och tillverkad enligt GMP (General Manufacturing Practice).

PRODUKTBAS Innehåller som smutslösande komponent esterolja, som har mycket goda smutslösande egenskaper.
Tensiderna är biologiskt nedbrytbara enligt EU-förordning.

INNEHÅLL (INCI**) Aqua, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Olea Europaea Seed 
Powder, Brassica Campestris Seed Oil, Sodium Laureth Sulfate, Stearalkonium Bentonite, Propylene 
Glycol, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Laureth-4, Sodium Benzoate, Sodium Citrate, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Xanthan Gum, Parfum.

FÄRG Beige. 
VISKOSITET Lätt trögflytande. 
ANVÄNDNING Gnid in händerna med lite handrengöring och gnugga lätt tills all smuts har lösts upp. Skölj därefter av

med vatten. Upprepa vid behov. Torka rent efter sköljning. Eftersmörj huden med lämplig handkräm.
ÖVRIGT Limus Ultra Eco är en kosmetikaprodukt tillverkad enligt the European Cosmetics Regulation. 

Produkten är CPNP-registrerad. SDB (säkerhetsdatablad) krävs inte för kosmetikaprodukter.
FÖRVARING Rumstemperatur. Gärna mörkt, torrt och svalt.

Lagerhållbar ca 18/30 månader. (Öppnad/oöppnad förpackning).
OBS! Bäst-före-datum som anges på etiketten är inte detsamma som sista förbrukningsdag.
Kontakta LIMUS för mer information.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA IAKTTAGAS VID ANVÄNDNINGEN:
Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommit i ögonen, skölj noggrant med ljummet vatten.

FÖRPACKNING 280g rund vit LDPE-flaska (nto 250ml) med Flip-Top-kapsyl. 24x280g/fp. 
560g rund vit LDPE-flaska (nto 500ml) med Flip-Top-kapsyl. 20x560g/fp. 
850g rund vit LDPE-flaska (nto 750ml) med Flip-Top-kapsyl. Även för handpump. 18x850g/fp. 
1100g 4-kantig HDPE-flaska (nto 1 Lit.) med Flip-Top-kapsyl. Även för handpump. 10x1100g/fp.
1150g rund vit LDPE-flaska (nto 1 Lit.) med Flip-Top-kapsyl. Även för handpump. 12x1150g/fp.
1,6kg rund svart PET-burk (nto 1,5 Lit.) för handpump och vägghängare. 12x1,6kg/fp.
2,2kg 4-kantig vacuumbag, s.k. Collapsible bottle (2 Lit.) för väggdispenser. 6x2,2kg/fp.
3kg 4-kantig transp. LDPE ”bomb”-flaska (nto 2,7 Lit.) för spene och upphängning. 6x3kg/fp. 
3,2kg rund svart PET-burk (nto 3 Lit.) för handpump och vägghängare. 4x3,2kg/fp.
5 och 10 Liters dunkar samt även 200kg fat på förfrågan.
Pumpar, spenor, hållare finns som tillbehör och köpes separat.

Kontakta LIMUS för utförligare information.
All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att före användning, 
testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje 
användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett för köparen vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. 
Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller 
överlåtas till ägaren.
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 ** INCI = (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)
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