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Soft Care Mild
Milde handzeep

Productomschrijving
Soft Care Mild is een uiterst milde handzeep, speciaal ontwikkeld voor
toepassing in omgevingen waar frequent handen wassen vereist is, zoals
ziekenhuizen en keukens.

Belangrijke eigenschappen
 Soft Care Mild bestaat uit een mix van syntetische oppervlakte-actieve stoffen,
verdikkende polymeren, parfum, roze opaalglans, conserveringsmiddelen en
zouten. De anionogene, amfotere en non-ionogene oppervlakte-actieve stoffen
verzekeren een effectieve verwijdering van vuil, emulgering van het verwijderde
vuil en stabilisatie van de emulsie. De samenstelling van de oppervlakteactieve
stoffen is mild voor de huid, ook bij frequent handen reinigen.
 
 Het product is geformuleerd met een verdikkende polymeer en zouten voor een
optimale viscositeit. Daarnaast is Soft Care Mild zacht geparfumeerd met een
frisse geur.
 
 Soft Care Mild is speciaal ontwikkeld voor toepassing in omgevingen waar
frequent handen wassen vereist is, zoals ziekenhuizen, keukens en de
voedselverwerkende industrie.
 

Voordelen
Uitstekende reinigingsresultaten
Mild voor de huid
Geschikt voor frequent handen wassen

Gebruiksaanwijzing
Breng één dosering Soft Care Mild aan op de handen. Licht bevochtigen en
wrijven zodat er rijk schuim ontstaat. De handen afspoelen met water en goed
droog maken.

Technische gegevens
Vorm: Roze visceuze vloeistof met parelmoer effect
Soortelijk gewicht [20 ºC]: 1,018
Viscositeit [mPa.s; 25 ºC]: 2000
pH (puur): 5,9
De bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet
gebruikt worden als product specificaties.

Veilige hantering en opslag
Niet blootstellen aan extreme temperaturen (bewaren bij temperatuur > - 5 ºC
en < 40 ºC) en bewaar het product in de originele gesloten verpakking.

Volledige informatie over het gebruik en het verwijderen van dit product vindt u
op het separaat geleverde productveiligheidsblad.
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Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
6960400 6x1x0.8L


