
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baktolin® pure 
Standardní mycí emulze pro důkladné mytí rukou. 

 

 

Bez barviv a parfemace 
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Mytí rukou 

 



 

Vlastnosti přípravku 
 

 bez barviv a parfemace 
 pro pokožku příznivá hodnota pH 5,5 
 neobsahuje alkalická mýdla 
 moderní šetrné povrchově aktivní látky 
 příjemné a šetrné mytí 
 
Charakteristika 

 
Baktolin® pure má vyváženou hodnotu 
pH. Spolu se zvláčňujícími přísadami 
pokožku jemně čistí a udržuje její 
přirozený kyselý ochranný povlak 
  
Díky složení, které neobsahuje barviva a 
parfemace, je obzvláště vhodný pro 
uživatele s citlivou pokožkou. Současně 
je tím zamezeno přenosu těchto látek při 
manipulaci s citlivým zbožím, např. 
potravinami. 
 
Složení  
 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium 
Benzoate, PEG-120 Methyl Glucose 
Dioleate, Sodium Citrate. 
 

Oblasti použití 
 

Pro jemné čištění rukou.  K použití také 
jako alternativa namísto tuhých mýdel v 
případech přecitlivělosti na mýdlo. 
 
V oblastech, kde se vyžadují produkty 
bez parfemace, například potravinářský 
průmysl a laboratoře. 
 
Návod k použití 

 
Dávkujte Baktolin® pure pomocí 
dávkovacích systémů nebo dávkovací 
pumpičky. Díky praktickému uzávěru 
může být přípravek dávkován rychle 
přímo z lahve, aniž by odkapával. 
Na mytí rukou dávkujte přibližně 2 ml 
mycí emulze Baktolin® pure z lahve nebo 
dávkovače, napěňte s vodou, opláchněte 
a ruce důkladně osušte.   
  

Exspirace 
 

 po otevření 12 měsíců 
  
 
Balení  
 

981 328 láhev 500 ml 
981 329 láhev 1000 ml 
981 330 kanystr 5 l 
 
Poznámka: Doporučení našich přípravků jsou založeny na 
vědeckých testech a jsou uvedeny v dobré víře. Podrobnější 
doporučení, např. materiálová snášenlivost, jsou možné pouze 
v konkrétních případech. Naše doporučení jsou nezávazná a 
nepředstavují žádnou záruku. Nejsou vyloučena vlastní 
testování přípravku pro vlastní účely a výrobu.  V tomto 
případě nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Toto je v souladu 
s našimi všeobecnými podmínkami nabídky a prodeje. 
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Naše hygienické a dezinfekční přípravky zajišťují nejlepší možnou kvalitu, což je potvrzeno komplexními důkazy     

o účinnosti a vědeckým výzkumem a vývojem. 
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