
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 wash 

arcana 
the hygiene solution 

wash 

Особено компатибилен за миење  на 

кожа, без боја и мирис со низок 

алергиски потенцијал 

 syndet  базиран на кожно 

кампатибилни тензиди 

 нежен за кожата, добра 

способност за чистење  

 смален алергиски потенцијал 

бидејќи е ослободен од бои, 

мириси и ланолин  

 содржи алантоин за заштита 

на кожата од иритација  

 pH неутрално 

Места на примена 

 за миење и негување на раце и 

тело  

 идеален за употреба  во 

прехранбена индустрија  

 за миење на раце и 

дезинфекција 

Методи/Инструкции за апликација 

миење на раце: 

Навлажнете ги рацете со 

вода.Ставете околу  2 – 3 ml 

arcana
® 

wash во едната дланка, 

заедно со вода направете пена, 

измијте добро, испалакнете и 

исушете. Пред да ставите 

алкохолен дезинфициенс  за раце 

тие треба да бидат добро исушени.  

 

За да се обезбеди хигиенска употреба на 

производот, интернационално 

познатите институти за хигиена како 

што е германскиот институт Robert 

Koch препорачува при употреба на 

производот да се користат диспензери и 

дозер пумпи. 

Туширање: 

arcana
® 

wash се употребува на ист начин 

како сапуните или комерцијално 

достапните гелови за туширање. 

Информации за производот 

Состав: 

вода, натриум лаурет сулфат, натирум 

хлорид, лаурил глукозид, алантоин, 

феноксиетанол, бензоева киселина, 

дехидроацетична киселина,  

етилхексилглцерин, полиаминопропил 

бигуанид натриум хидроксид, млечна 

киселина. 

без боја 

без мирис 

со алантоин 

pH неутрално 



 

Производител: 

Schülke, 22840 Norderstedt, 

Германија 

 

Застапник за Македонија: 

PFC Trade, Скопје, бул. АСНОМ 

36/4,  

тел. +389 22 774196,  

pfc-md@t-home.mk 
 

Schülke & Mayr GmbH is certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) and 
has a validated environmental ma- 
nagement system in accordance with 
the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. 
D-150-00003). 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana 
®

 wash  

wash 

Пакување 

Шише од 500 ml  

Шише од 1 l  

Канистер од 5 l  

Специјални интрукции 

arcana
® 

wash да се чува на домашна 

температура; можно е таложење на 

состојките кое е целосно реверзибилно 

кога ќе се протресе и не влијае на 

квалитетот на производот. 

Еколошки информации 

Schülke ги произведува своите производи 

согласно најновите, безбедни и за 

околината пријателски методи, 

економично и одржувајќи ги високите 

стандарди за квалитет. Наш допринос за 

околината: биолошки разградувачки 

согласно OECD 301 D.   


