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1. Obchodní název:

MERIDA BALI LUX®
Pěnové mýdlo
symbol Ml3P

2. Použití:

K mytí celého těla.

3. Charakteristika:

Během odběru z dávkovače mýdlo vytéká
ve formě husté pěny. Při používání je
velmi účinné. Jedna dávka pěny obsahuje
0,45 g mýdla. Mýdlo obsahuje čisticí
přísady a přísady na ochranu pokožky.
Přísady v něm obsažené přísady zvyšují
schopnost pokožky absorbovat vlhkost, tím
zajišťují její pružnost a zabraňují
vysušování. Dermatologicky testováno. Ve
zkouškách použití získalo velice dobré
hodnocení.

4. Složky obsažené v mýdle podle Mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad (INCI).
Voda, glycerin, laurethsulfát sodný, PEG -75 lanolin, decyl glykosid, kokamidopropyl
betain, PEG-6 kaprylové/kaprinové glyceridy, kokamid DEA, PEG 7 glyceryl kokoát,
glyceryl oleát, koko glukosid, kyselina citronová, DMDM hydantoin, C I 17200, C I
45100, parfém: benzyl salicylát.

5. Technické požadavky
v souladu s normou
ZN 95/MRD-0013

6. Ostatní fyzikálněchemické vlastnosti:

Vnější vzhled

Čirá tekutina
zelenkavé barvy

pH 10% vodního
roztoku
Obsah organické
sušiny
Pěnivost

≥ 260 ml

Index stálosti pěny

≥ 95 %

Hustota při teplotě 20 °C

5,5 - 6,6
≥ 12 %

1,032 g/cm3

Viskozita při teplotě 20 °C ~ 10 mPa.s
Bod varu

~ 100 °C

Bod tání*

~ 0 °C

Hořlavost

Nehořlavý produkt

Rozpustnost ve vodě

Rozpustný v
jakémkoli poměru

Rozpustnost v jiných
rozpouštědlech

Alkoholy: etanol,
izopropylalkohol.

* POZOR – po rozmražení a promíchání
mýdlo znovu získá původní podobu a
vlastnosti.

7. Nebezpečí:

Výrobek nebyl klasifikován jako nebezpečný
přípravek. Právní základ: Nařízení ministra
zdravotnictví ze dne 2. září 2003 o kritériích
a způsobu klasifikace chemických látek a
přípravků. (Sb. z. č. 171 ust. 1666
s pozdějšími změnami, Sb. z. č. 243/2004,
ust. 2440)

8. Označení obalů:

Jednotlivé obaly nevyžadují výstražné
označení

9. Obchodní obal:

Polyetylenové sáčky 700 ml.

10. Skladování:

Skladovat v hermeticky uzavřených
sáčcích při teplotě 5-30 °C v místnostech
mimo dosah slunečních paprsků. Doba
použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.

11. Přeprava:

Nepodléhá omezením předpisů ADR,
RID, IMDG.
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