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Tekutá dezinfekcia na ruky.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Tea Tree Desinfectant TTD Fľaštička 100 ml R 30280

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Aplikácia:

Pred použitím obsah fľaštičky pretrepať. Primerané množstvo produktu Tea Tree Desinfectant na-
niesť do dlane a dôkladne rozotrieť na obe ruky. Nechať uschnúť.

Použitie je schválené: Štátnym zdravotným ústavom v Prahe, Česká republika

Technické údaje:

Vzhľad: biela čiastočne priesvitná emulzia
Aróma: špecifické pre Tea Tree
pH: 6,0 - 6,5 (neutrálna)
Hustota pri 20 °C: 1,02 g /cm3

Objem: 100 ml

Zloženie:
Ingredients /INCI/: 
Aqua, Glycerin, Phenoxy ethanol, Ethyl Lauroyl Arginate, Maleuca Alternifolia Leaf Oil, Geraniol, Lina-
lool, Limonene.

Balenie:

Flaštička 100 ml s Flip-Top uzáverom.

Skladovanie:

Uschovávejte v suchu a tme pri teplote 5 – 30 °C.

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoký dezinfekčný a antimikrobiálny 

účinok
• Zaisťuje rýchlů dezinfekciu rúk
• Rýchlo sa vstrebáva a nevysušuje 

pokožku
• Obsahuje Tea Tree Oil a Ethyl Lauroyl 

Arginat

• Vhodný výrobok na opakované 
a každodenné použitie

• Vhodný pre všetky typy pokožky
• Šetrný k životnému prostrediu
• Praktické balenie 100ml fľaštička s Flip-

Top uzáverom

Aplikácia:

Tea Tree Desinfectant je širokospektrálny tekutý dezinfekčný prostriedok na ruky s veľmi účinnou 
antibakteriálnou látkou Ethyl Lauroyl Argine a Tea Tree Oilom. Tea Tree Desinfectant má vysoký 
dezinfekčný a antimikrobiálny účinok, bez podráždenia pokožky. Je určený na opakované denné 
použitie pre okamžitú dezinfekciu rúk bez ohľadu na dostupnosť vody a umývadla. Nie je vhodný pre 
dezinfekciu rán a slizníc.
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