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Handreiniger
Beschrijving
Bijzonder milde, huidneutrale handreiniger in pastavorm met huidbeschermende stoffen. Verwijdert zelfs
hardnekkig vuil, zoals oliën, vetten, teer, bitumen,
verf, enz. Het bestaat uit een hoog percentage hernieuwbare grondstoffen en bevat alleen natuurlijke
schuurmiddelen van fijngemalen maïskolvenmeel, dat
geen afvoer en leidingen verstopt. Vrij van oplosmiddelen, voor de huid pH-neutraal en vrij van siliconen.
Zorgt zo voor het behoud van de zure beschermlaag
van de huid. Dermatologisch getest.

Eigenschappen
- terugvettend
- huidneutraal
- multifunctioneel toepasbaar
- zeer productief
- dermatologisch getest

Technische gegevens
ph-waarde

6,0 - 6,9 (20°C)

Dichtheid bij 20 °C

0,82 - 0,95 g/cm³

Viscositeit

~15 -30 Pas

Kleur / uiterlijk

beige

Schuimgedrag bij 24 °C

gut / good

Geur

Orange

Vorm

Paste

Vlampunt

>100 °C

Minimumhoudbaarheid bij 24 maanden
origineel afgesloten blik

Toepassings-Gebieden
Voor het reinigen van vuile handen.

Gebruik
Toepasbaar via dispenser voor zachte fles van 2 l (art.
nr. 3336) van LIQUI MOLY.
Afhankelijk van het systeem (dispenserdosering) is de
gedoseerde hoeveelheid van ca. 3 g of 1 ml voldoende.
De handreiniger grondig in de droge handen wrijven
tot het vuil los komt. Voeg daarna een beetje water
toe en was grondig. Vervolgens handen goed afspoelen en afdrogen.

Uitgebreid dermatologisch getest en pH-neutraal.
Uitsluitend van de meest hoogwaardige grondstoffen.
Het complexe, synergetische werkende tensidesysteem reinigt de huid zachtjes, terwijl hoogwaardige
vetstoffen van natuurlijke oorsprong voor een uitstekend “terugvetten” van de huid zorgen.
Wettelijke voorschriften
Valt onder de wet op levensmiddelen en consumptiegoederen (LMBG), de cosmeticaverordening (KVO) en
de cosmeticarichtlijnen van de EG en is daarmee niet
onderworpen aan de wet inzake chemische stoffen en
de verordening gevaarlijke stoffen. Een EG-veiligheidsinformatieblad is daarom niet vereist.
Ecologische gegevens
Niet onderworpen aan de wet inzake de milieucompatibiliteit van was- en reinigingsmiddelen (WRMG).
Desondanks voldoet het aan de afbreekbaarheid van
de wasgrondstoffen die door deze wet worden vereist.
Opslag
Kan volgens de cosmeticaverordening min. 24 maanden in een gesloten originele verpakking op kamertemperatuur worden opgeslagen.
Verdere informatie over huidbescherming
Elke derde persoon lijdt tegenwoordig aan allergie.
Huidaandoeningen lopen voorop bij beroepsziekten en
kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. De hoge belasting van schadelijke stoffen op de werkplek vereist
speciale beschermende maatregelen. Vooral in het
koude seizoen is het vet- en vochtgehalte van de huid
als gevolg van de lage luchtvochtigheid erg belangrijk.
Bovendien produceren mensen in de winter minder
huidvet. Daardoor komt het door de weersomstandigheden bijzonder snel tot droge en gebarsten handen,
wat ook wordt aangetoond door witte huidbedekkingen. Gedurende deze tijd heeft de huid speciale verzorging nodig, om niet onbeschermd te zijn.
Over de juiste verzorging geeft ons huidverzorgingsplan (art nr. 6243) informatie.

Verwijzing

Verpakking

Huidverdraagzaam

2 l Zachte fles
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Handreiniger
Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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