
S Wash

Milde handzeep

Omschrijving
Soft Care Wash is een zeer mild handreinigingsproduct, dat specifek ontwikkeld is voor
de gevoelige huid. Dit kwaliteitsproduct is geurloos en kleurloos en daarom bijzonder
geschikt voor gebruik binnen de gezondheidszorg en in voedselverwerkende sectoren.

Eigenschappen
•   Soft Care Wash is een mild mengsel van oppervlakteactieve stoffen, bevochtigers,

verdikkende bestanddelen en conserveringsmiddelen. De amfotere
oppervlakteactieve stoffen verzekeren een doeltreffende verwijdering van (vettige)
vervuilingen, emulgering van het verwijderde vuil en stabilisatie van de emulsie. Het
milde mengsel van reinigingsmiddelen maakt het product geschikt voor frequent
gebruik (geen huidirritaties of uitgedroogde huid).
•   Soft Care Wash is ongeparfumeerd en kleurloos, er bestaat dus geen risico op

besmetting van voedsel of voedselcontactplaatsen. Hierdoor is het product
uitermate
geschikt voor gebruik in de voedselverwerkende sectoren.
•   Soft Care Wash werd geformuleerd volgens de Europese Cosmetica richtlijn en is dus

veilig in gebruik, indien toegepast volgens de gebruiksaanwijzing.

Voordelen
•   Uitstekende reinigingsresultaten
•   Zeer mild voor de huid
•   Geschikt voor frequent gebruik

Gebruiksaanwijzing
1.  Breng een dosis aan op bevochtigde handen en wrijf dit goed in zodat er een rijke

schuimlaag ontstaat.
2.  De handen afspoelen met water en goed drogen.



S Wash

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere vloeistof
pH waarde (onverdund): 5.0
Relatieve dichtheid (20°C): 1.03
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Patch-test: Dermatologisch getest met een semi-occlusieve 48-uurs patch-test om huidcompatibiliteit en geen irritatie te garanderen (Evic
International Group)
Goedgekeurd door de Noorse Astma & Allergie Foundation (Astma- og Allergiforbundet)
Halal gecertificeerd (Foundation Halal Correct Certification - TQ HCC)

Beschikbare verpakkingen
Soft Care Wash is beschikbaar in 10x0.5L.
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