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RefectoCil Tint Remover - Zmywacz do farb 150 ml. 

 Nowa szata graficzna, nowa pojemność 150 ml! 
 
Produkt szybko i delikatnei usuwa plamy na skórze, które pojawiły się podczas koloryzacji. 
Dzięki łagodnej formule może być stosowany także na wrażliwych obszarch okolic oczu. 
Uwaga: 
Im szybciej zastosuje się zmywacz, tym skuteczniejsze jest usunięcie pozostałości farby na 
skórze. Nie zaleca się użycia praparatu bezpośrednio na włoski rzęs oraz brwi.  
Zastosowanie:  
Po wykonanej koloryzacji, nanieś produkt na bawełniany wacik lub patyczek kosmetyczny, 
a następnie delikatnie pocierając usuń odbarwienia na skórze. 
Składniki: Aqua, Isopropyl Alcohol, Polysorbate 80, Citrus Limonum, Limonene, Litsea 
Cubeba Fruit Oil, Citral, Linalool, Citronellol, Geraniol. 
 
Logistic data: 

Numer 
produktu 

Jednostka sprzedaży 
Kod EAN oraz wymiary 

Zamówienia produktów w kartonach, EAN oraz 
wymiary 

Jednostka transportu Numer taryfy 
celnej 

05888 9 003877 901143 
wymiary (cm):  
5x11,66 
pojemność: 150ml 
waga: 0,2kg 

9 003877 901259 (12 szt./op.) 
wymiary (cm): 20,5x15x12 (12 szt./op.) 
pojemność: 8 x 12 bottles (12 szt./op.) 
waga: 2,4kg (12 szt./op.) 

Wymiary (cm): 
46,2x32,7x27,7 
Zawartość: 96 butelek 
Waga: 18,91kg 

34013000 

 
Product information: 

 
Opis produktu: Kod Artykułu: KO 0004 

Wodno-alkoholowy roztwór stworzony do usuwania plam na skórze 
powstałych podczas koloryzacji. Butelka o pojemności 150 ml. 
Produkt wegański. 

Specyfikacja: Właściwości: Bezbarwna ciecz. 
Gęstość: 1,02 … 1,20 g/ml 
pH: 7,0 … 8,0 
Temperatura zapłonu: 22,0 ° C  

Data przydatności do użycia: 
Gdzie można znaleźć: 

Okres przydatności do użycia po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy 
Etykieta znajdująca się na butelce 

Kod partii: Podstawa opakowania 
Certyfikaty: Grüner Punkt 
Warunki przechowywania: Należy dokładnie, sczelnie zamknąć opakowanie po kazdym użyciu. 
Particular precautions according to EU 
Cosmetics Regulations:: 

None. 

Szczególne środki ostrożności zgodnie z unijnymi 
przepisami dotyczącymi kosmetyków: 

Brak 

Roszczenia: W przypadku produktów kosmetycznych zgodnie z prawem europejskim 
(WE) nie są wymagane karty charakterystyki (MSDS). 
Niniejszy dokument nie jest kartą charakterystyki (MSDS) w rozumieniu 
prawodawstwa europejskiego (WE) dotyczącego chemikaliów. Podaje się 
je dobrowolnie i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia lub niewłaściwego 
użycia naszych produktów. 

GROUP DATA SHEET 
Tint remover 



 

GW Cosmetics GmbH                                                                                               
Last revision 5th December 2017 
 
 

Last modified: 2016-02-08, GWC 
 
1. Identyfikacja produktu 
 Produkt w płynie na bazie wody i alkoholu oraz innych składników aktywnych stosowany jako zmywacz po zabiegu 
koloryzacji rzęs oraz brwi. 
 
2. Identyfikacja zagrożeń 
 
Gdy produkt jest użyty zgodnie z instrukcją pozostaje bezpieczny. Poniższe informacje dotyczą wypadków, a także 
nieprofesjonalnego zastosowania produktu. Produkt łatwopalny. 
 
3. Środki pierwszej pomocy 
Postępowanie w następujących przypadkach: 
- kontakt z oczami: usunąć soczewki; jeśli zachodzi potrzeba natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody; następnie 
niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem (okulistą). 
- w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij od jednej do dwóch szklanek wody. W razie 
potrzeby skonsultuj się z właściwym Centrum Kontroli Zatruć lub lekarzem. 
 
4. Środki przeciwpożarowe 
Odpowiednie są wszystkie typowe środki gaśnicze. 
 
5. Środki dotyczące przypadkowego uszkodzenia opakowania; wskazówki dotyczące utylizacji 
W przypadku rozlania / wycieku: zmyć dużą ilością wody, ściereczkę lub standardowymi środkami czystości. Należy 
wywietrzyć pomieszczenei oraz unikać iskier, a także otwartego ognia. Opakowanie należy poddać recyklingowi po 
całkowitym opróżnieniu. Napełnione, niezużyte opakowania należy utylizować oddzielnie zgodnie z dyrektywami dotyczącymi 
gospodarki odpadami w gminie. 
 
6. Obsługa i przechowywanie 
Musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta. Przestrzegaj ostrzeżeń na opakowaniu. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (nie powyżej temperatury pokojowej). Zamknij pojemnik po użyciu. Produkt 
łatwopalny. Nie wystawiac na działanie wysokiej temperatury (grzejnik, źródła ciepła). Nie przechowywać w pobliżu 
otwartego ognia. 
 
7. Inne informacje 
Zapoznaj się z warunkami użytkowania i ostrzeżeniami na produkcie lub opakowaniu. 
Podczas konsultacji z Centrum Kontroli Trucizn zawsze przechowuj opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie dołączoną 
ulotkę. 
 
 


