
Perfekt 
Săpun de mână 
Degradabilitate biologică în raport de ≥ 90% 
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CARACTERISTICI 

 potrivit în mod ideal pentru înlăturarea 
unor impurităţi rezistente, ca de pildă 
uleiuri, grăsimi, funingină, cerneală, 
vopsea, etc. 

 conţine substanţe care protejează pielea 
mâinilor 

 evită deshidratarea, menţine 
elasticitatea pielii 

 nu conţine nisip, evită deci înfundarea 
sistemelor de scurgere a apei reziduale 

 miros plăcut 

 sub formă de pastă cremoasă (nr. prod. 
0038), sau sub formă de săpun lichid 
(nr. prod. 0152) 

 

DOMENII DE UTILIZARE 

 ateliere 

 imprimerii 

 întreprinderi mari 

 hoteluri şi restaurante 

 spitale 
 
 

MOD DE FOLOSIRE 

 Perfekt lichid se va amesteca bine 
înainte de utilizare 

 se masează 0,5 ml de produs (o 
cantitate de mărimea unei alune) în 
pielea uscată 

 se îndepărtează murdăria dizolvată cu o 
cârpă sau cu apă 

 dozarea optimă a produsului Perfekt în 
formă de pastă poate fi realizată cu 
dispoztivul de dozare Perfektomat (nr. 
pro. 0074); Perfekt lichid este potrivit 
pentru toate dispozitivele de dozare 
pentru săpun din sortimentul nostru 

 se va păstra într-un loc ferit de ger 

 
MENŢIUNE: 
În cazul în care produsul prezintă, după o perioadă 
de depozitare îndelungată, o culoare bej-gălbuie, 
acest lucru nu prezintă nici o diminuare a calităţii. 
Componentele lichide din pastă se pot precipita 
după un timp îndelungat. Amestecaţi produsul 
scurt timp înainte folosire. 
 

Descrierea suplimentară a produsului se găseşte 
în foaia de siguranţă cu datele tehnice, publicată 
online. 
 

Substanţele tenside conţinute în preparat 
îndeplinesc cerinţele din Legea privitoare la 
detergenţii pentru spălare şi curăţare. 

  
 DATE TEHNICE 
                         Perfekt pastă         Perfekt lichid 
Formă:      pastoasă         lichidă 
Densitatea (20 °C):cca.0,82 g/ml   1,0 g/ml 
Valoare pH (concentraţie 10 %):7-8  6,5 - 7 
CONŢINE, conform INCI:  
Pastă: Aqua,C

11
-C

13
,Iso Paraffin,Trideceth-7,TEA-

Oleate,Polyethylene,Propylene Glycol,Oleamide 
DEA,Paraffinum Liquidum,Aroma,Lanolin Cera, 
Phenoxyethanol,Methylparaben,Ethylparaben, 
Propylparaben,Iodopropynyl Butylcarbamate 
Lichidă: Aqua,Sodium,Myristil Sulfate,Sodium Stearyl 
Sulfate,Sodium C

13
-C

17
,Alcane Sulfonate, 

Cocamidopropylbetaine,Coconut Acid,Polyethylene, Oleamide 
DEA,Aroma,Cellulose Gum, PPG-2-
Methylether,Ethylparaben,2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-
Diol,Benzalkonium Chloride 

 

Conţinut: 10 l 
 

  

 


