
 
 

 

 

 

Informacja techniczna o produkcie 

A-line mydło do codziennej higieny rąk o właściwościach antybakteryjnych 

 

 

Cechy produktu: 

Mydło przeznaczone do codziennej pielęgnacji rąk, 

które skutecznie usuwa zabrudzenia, pozostawiając 

przy tym delikatne i przyjemne uczucie. Receptura 

pozbawiona barwników i kompozycji zapachowych 

została zaprojektowana tak, by chronić skórę rąk przed 

podrażnieniami. Mydło zawiera składnik 

o właściwościach antybakteryjnych, który skutecznie 

zmniejsza liczbę mikroorganizmów na dłoniach. 

Produkt w pełni dba o bezpieczeństwo i komfort – 

zarówno w domu, jak i w pracy czy w lokalach 

użyteczności publicznej. 

 

Zastosowanie:  

Do mycia i dbania o higienę rąk. Polecany do stosowania w: łazienkach, biurach, domach, 

hotelach, urzędach, lokalach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, przemyśle 

spożywczym i gastronomii. 

 

Specyfikacja produktu:  

Parametr   Jednostka    Wartość  

Postać                    perłowy żel   

Gęstość w 20oC  g/cm3, 20oC              1,040 - 1,065  

pH w 20oC       5,0 – 7,0  

Barwa         biały  

Zapach                brak kompozycji zapachowej 

 



 
 

 

 

Ważność produktu: 

Podczas przechowywania w temperaturze pokojowej produkt zachowuje ważność przez 

36 miesięcy od daty produkcji.  

 

Informacja o opakowaniu:  

Produkt jest dostępny w opakowaniach: 

 kanister o pojemności 5 litrów. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wyroby kosmetyczne podlegają rozporządzeniu 1223/2009 i są z nim zgodne. Mydło 

A-line zgodnie z wytycznymi rozporządzenia posiada kompletną wymaganą dokumentację. 

Dla produktu wykonano ocenę bezpieczeństwa oraz badania mikrobiologiczne 

i dermatologiczne. Zarówno Mydło A-line, jak i żaden wyrób kosmetyczny sprzedawany na 

rynku Unii Europejskiej, nie były testowane na zwierzętach. 

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są oparte na bazie naszego praktycznego 

doświadczenia i/lub testach laboratoryjnych. Ze względu na duże spektrum w warunkach 

eksploatacji i nieprzewidywalny czynnik ludzki, zaleca się zawsze przetestować nasze 

produkty przed ostatecznym rozpoczęciem użytkowania. Powyższe dane są zgodne 

z aktualnym stanem wiedzy i zostały zebrane w celach informacyjnych, nie stanowiąc 

jednocześnie gwarancji własności produktu.  
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