
Hudskyddskräm S3 ; Allround med duoverkan
En silikonfri och lätt parfymerad hudskyddskräm. Duoverkan. Lätt fetaktig kräm.

S3 är en kräm med dubbelverkan. Skyddar både mot vattenlösliga ämnen och icke vattenlösliga ämnen. 
S3 kan användas vid arbete med svårt vidhäftande ämnen såsom oljor, färg, lack, sot, metallsmuts etc.
S3 kan även användas vid arbete med vattenspädbara tvätt-, rengörings- och avfettningsmedel.
S3 har en dubbelverkande funktion som fungerar tack vare innehåll av både vaxämnen och ämnen som bildar en skyddsfilm.
S3 är en hudskyddskräm som hjälper till att skydda huden vid arbete med ämnen som kan vara skadliga.
S3 stärker hudens skydd och hjälper till att minimera hudens upptag av hälsoskadliga ämnen.
S3 ser också till att svår smuts ej vidhäftar lika lätt på huden och underlättar därmed rengöringen väsentligt.
S3 är fri från silikon, mycket hudvänlig och kan även användas i ansiktet. Har ett pH anpassat för huden.
S3 är ett komplement och inte en fullständig ersättning till annan skyddsutrustning som kan krävas vid arbetet.
S3 innehåller ej parabener eller mineralolja och är tillverkad enligt GMP (General Manufacturing Practice).

PRODUKTBAS Vatten-/oljeemulsion innehållande Stearin, Solrosolja och Sheasmör.
Sheasmör utvinns ur nötterna på Sheaträdet och är mycket hudvänligt och lämpat för känslig hud. 

INNEHÅLL (INCI**) Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Isopropyl Palmitate, Zinc Stearate, Myristyl Myristate, Cetearyl 
Alcohol, Cetearyl Glucoside, C12-18 Acid Triglyceride, Shorea Stenoptera Seed Butter, Methyl
Hydroxyethylcellulose, Cera Alba, Phenoxyethanol, Chondrus Crispus Powder, Palmitic Acid,
Butyrospermum Parkii Butter, Stearic Acid, Helianthus Annuus Hybrid Oil, Ethylhexylglycerin,
Potassium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, Parfum. 

FÄRG Vit.
VISKOSITET Geleaktig.  
ANVÄNDNING Rengör och torka händer och underarmar. Smörj in händer och eventuellt även underarmar med rikliga

mängder hudskyddskräm före arbetets början. Det är viktigt med rikliga mängder för att få ett gott skydd.
Låt krämen torka in i huden innan arbete påbörjas. Var extra noga mellan fingrar och runt nagelband. 
Upprepa alltid behandlingen efter att du tvättat händer och armar. Vid arbete där huden utsätts kraftigt 
för ovan nämnda ämnen så bör behandlingen upprepas regelbundet. Oavsett vilket, så för att erhålla ett 
så bra skydd som möjligt så bör alltid behandlingen av huden upprepas med 2 timmars mellanrum. 

ÖVRIGT S3 är en kosmetikaprodukt tillverkad enligt the European Cosmetics Regulation. 
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 vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRPACKNING 240g (ca 250ml) vit rund LDPE-flaska med Flip-Top-kapsyl. Även för pump. 12x240g/fp.
1 Lit. plastbag (Collapsible bottle) för väggmonterad dispenser. 6x1 L/fp.
Pumpar och dispenser 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.

Sida 1:1
Version 20

Tekniskt Datablad (TDB)

Hantverkaregatan 3,  S-576 35 Sävsjö
Tel: +46-(0)382-14020       E-post: info@limus.se       www.limus.se

 limus 
1990 everlimuslimus
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