
HANDCLEANER ATELIER
GOEDE REINIGENDE HANDCLEANER MET LICHTE KORREL

Omschrijving
Biologisch zacht handwasmiddel in gelvorm, sterk ontvettend en reinigend met een lichte korrel. Verrijkt met een
zacht huidvoedend beschermingsmiddel, voorkomt uitdroging en barsten. Met een biologisch oplosmiddel voor
minerale vetten, oliën en gelijkaardige grondstoffen. Zacht en fris geparfumeerd.

Gebruiksaanwijzing
De handen niet bevochtigen, een weinig HANDCLEANER ATELIER aanbrengen.
De handen degelijk inwrijven. Overvloedig naspoelen met water, ofwel met een zuivere doek verwijderen.
De handen goed afdrogen.

Eigenschappen - voordelen
Reinigt perfect de handen en de voorarmen. Zacht in gebruik met een verfrissende parfum. Eveneens aktief in hard
water zonder afzetting van kalk. Veilig voor de huid, PH NEUTRAAL, voorkomt ruwe handen en huidkloven.
Biologisch + 95% afbreekbaar, vrij van fosfaten, conform AFNOR NFT 73102. verwijdert minerale & plantaardige
oliën, vetten, bitumen, zachte -verven, -harsen, -lijmen, inkten, was roet, koolstof, aarde, enz…
Economisch in gebruik : 3 gram is voldoende voor een goede wasbeurt. Beantwoord aan de eisen van de Belgische
Apothekersvereniging. De synthetische zeepkorrel dient als rollende schuurmiddel dat door mechanische actie de
reiniging verhoogt. Deze korrel veroorzaakt geen verstopping.

Toepassingen
Onderhoudswerkplaatsen in fabrieken, garages, gemeenschappen, carrosseriebedrijven, schilderaars,
metaalverwerkende bedrijven, onderhoud van machines, in grondverzet- en bouwbedrijven, constructie van hout,
beton en metaal, enz…

Fysische eigenschappen
Uitzicht : geel, gelachtig
Geur : zachte citrusgeur
Soortelijk gewicht bij 20°C : 95 (D 4052) kg/m³
Oplosbaar in water : volledig oplosbaar
PH waarde : neutraal
Koude stabiliteit : +/- 5°C

Voornaamste componenten
Huidbeschermende & huidverzorgende componenten, glycerine, anionische tencides, aromatenvrije oplosmiddel
actief op minerale grondstoffen, afgevlakte schuurmiddel, kleurstof, parfum, bewaarmiddel.

Veiligheid & hygiëne
Biologische afbreekbaarheid boven de 95% voor de oppervlakte actieve stoffen. Niet ontvlambaar, niet giftig noch
toxisch. Conform ARAB, ADR, IMO
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar.

Verpakking
6 x 4 liter kunststof pot
10 liter emmer
60 liter vat

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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