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Soft Care Foam
Milde handzeep

Productomschrijving
Soft Care Foam Soap is een milde handzeep, geschikt voor algemeen gebruik.
Deze zeep is met name geschikt voor restaurants, scholen, kantoorgebouwen
en andere openbare gebouwen.

Belangrijke eigenschappen
 Soft Care Foam is een milde, volle schuimzeep, dat uitermate geschikt is voor
veelvuldig gebruik.
Soft Care Foam bevat mild reinigende ingrediënten, een plezierig parfum en is
pH-neutraal.

 Soft Care Foam Soap voelt prettig aan en geeft de gebruiker een gevoel van
een luxe product.
 Het gebruik van een volle schuimzeep wordt als erg plezierig ervaren. Soft
Care Foam Soap geeft de gebruiker het gevoel van zachtheid en mildheid voor
de huid.

 Soft Care Foam Soap is speciaal ontwikkeld voor gebruik in openbare
wasruimtes. Voor daar waar de frequentie van het handen wassen hoog is,
bieden we u een uitermate efficiënt en hygiënisch systeem.

Voordelen
• Verhoogde klanttevredenheid
• Uitstekend reinigingsresultaat
• Door de mildheid van het product blijft de huid in goede conditie
• Een hygiënisch en efficiënt systeem
• Geschikt voor het veelvuldig wassen van de handen

Gebruiksaanwijzing
Gebruik 1 of 2 doseringen Soft Care Foam op nat gemaakte handen. Verspreid
de schuim over de handen gedurende het wassen. Spoel de handen met lauw
water.

Na het wassen is het belangrijk om de handen grondig te drogen. Droge handen
zijn essentieel voor een goede handhygiëne en verzorging van de huid, zonder
huidirritaties.

Technische gegevens
Appearance: dunne, heldere, kleurloze vloeistof
Relative density: 1.01 g/ml.
pH neat: 5.0

Veilige hantering en opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking. Zorg ervoor dat het
product niet wordt blootsgesteld aan extreme temperaturen opgeslagen wordt (>
-5ºC en < 40ºC)
Volledige informatie over het gebruik en het verwijderen van het product vindt u
op het separaat geleverde productveiligheidsblad.
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Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7514368 6 X 700 ml Bag-in-box


