
 
 

 

 

Informacja techniczna o produkcie 

Solution by MPS 

Plus, Neutralizujące zapach 

 

Żel myjący do rąk i ciała 

niwelujący nieprzyjemny zapach 

 

 

Cechy produktu:  

Żel do mycia ciała i włosów przeznaczony do codziennego stosowania dla każdego rodzaju 

skóry. Zalecany w szczególności osobom pracującym w warunkach powodujących zmianę 

zapachu ciała. Jest wydajny i dobrze się pieni, po umyciu pozostawia uczucie świeżości. Nie 

wysusza, skutecznie oczyszcza i pielęgnuje. Ma przyjemny zapach. 

 

Zastosowanie:  

Do codziennego stosowania przez osoby pracujące w warunkach otoczenia powodujących 

negatywną zmianę zapachu skóry ciała, np. gastronomia, przemysł wydobywczy, paszowy, 

rybny, nawozowy, odpady komunalne itp.  

 

Specyfikacja produktu:  

Parametr   Jednostka    Wartość  

Postać         transparentny płyn 

Lepkość w 20oC  cP, s4, rpm 10   6000 – 10000 

Gęstość w 20oC   g/cm3    1,010 – 1,030 

pH w 20oC       5,0 – 6,0 

Barwa         bezbarwny do lekko żółtego 

Zapach              cytrusowy 

 



 
 

 

 

Ważność produktu: 

Podczas przechowywania w temperaturze pokojowej produkt zachowuje ważność przez 36 

miesięcy od daty produkcji.  

 

Informacja o opakowaniu:  

Produkt jest dostępny w opakowaniach: 

 butelka o pojemności 1 litr, 

 kanister o pojemności 5 litrów. 

 

Informacje dodatkowe: 

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

Solution by MPS zgodnie z wytycznymi rozporządzenia posiada kompletną wymaganą 

dokumentację. Dla produktu wykonano badanie dermatologiczne. Zarówno mydło Solution 

by MPS, 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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