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MIDA CARE LS 
Tekuté mydlo na umývanie rúk 

v potravinárskom priemysle a inštitucionálnej hygiene 

 
 
CHARAKTERISTIKA 
 
MIDA CARE LS je tekuté neparfémované mydlo vhodné na pravidelné použitie v neriedenej 
forme pomocou dávkovača tekutých mydiel vo všetkých oblastiach potravinárskeho a 
nápojového priemyslu vrátane stravovacích a dalších služieb. 
 
MIDA CARE LS obsahuje vyváženú zmes vhodných povrchovo aktívnych látok 
zabezpečujúcich efektívny umývací účinok tekutého mydla. Pokožku nedráždi žiadnym 
spôsobom ani pri pravidelnom používaní vďaka prítomnosti zvláštnej ochrannej zložky, 
ktorá ošetrovanú pokožku hydratuje. Svojou vysokou oplachovateľnosťou prípravok 
zabezpečuje neprítomnosť nežiadúcich nečistôt po jeho použití. 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
MIDA CARE LS sa používa v neriedenej forme spolu s vhodným dávkovačom tekutého 
mydla. Na predopláchnutú pokožku sa aplikujú 1 až 2 dávky z adaptéru dávkovača, ktoré sa 
votrú do ošetrovanej pokožky a potom opláchnu pod prúdom pitnej vody do úplneho 
odstránenia všetkých zbytkov mydla a nečistôt. 
 
V oblastiach výroby potravín a nápojov, kde sa pracuje priamo so surovinami a výrobkami, 
je potrebné počítať s použitím nielen na ruky, ale taktiež po celej ploche pokožky na 
predlaktia, prípadne podľa okolností až k podpažiu! 
 
 
VLASTNOSTI PRÍPRAVKU 
 

Zloženie povrchovo aktívne látky, zvláčňujúca zložka 

Vzhľad číra viskózna kvapalina 

Farba bezfarebná 

Zápach bez zápachu 

pH (100%) 5,0 ± 0,5 

Merná hmotnosť 1,00 ± 0,05 g/cm3 (20°C) 

Rozpustnosť rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere 

 
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v MIDA CARE LS sú v súlade s direktívou Európskej únie 
EU648/2004 o biologickej rozložitelnosti povrchovo aktívnych látok. 
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BEZPEČNOSŤ 
                   
Nikdy nemiešajte MIDA CARE LS s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu 
bezpečnostných údajov k prípravku MIDA CARE LS a riaďťe sa pokynmi pre nakladanie s 
chemickými látkami a ich likvidáciou.    
 
 
SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA 
 
Prípravok MIDA CARE LS skladujte v originálnom neporušenom balení pri teplote medzi 5°C 
a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použitelnosti je do 24 mesiacov 
od dátumu výroby. 
 
 
BALENIE 
 
Prípravok MIDA CARE LS je dodávaný v balení: kanister. 
 
 

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o 
prípravku. 

 

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré 
nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť 
výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní 
výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená 
vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri 
zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené. 
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