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Vloeibare handen-was-pasta
Beschrijving
Vloeibare handen-was-pasta is een bijzonder mild en
huidvriendelijk handenreinigingsmiddel met huidbeschermende stoffen, is licht zuur, vrij van oplosmiddelen en zeep en bevat enkel milieuneutrale schuurmiddelen. Vloeibare handen-was-pasta reinigt grondig zelfs sterke verontreinigingen zonder de huid al te
zeer te belasten. Zeer effectieve huidbeschermende
stoffen beschermen de huid en verhinderen irritaties,
wat door degelijke huidtests bewezen is. De licht zure
pH-waarde instelling van Vloeibare handen-was-pasta houdt de belangrijke zuurbeschermende mantel
van de huid intact. Milieuneutrale schuurmiddelen belasten het milieu niet door sterke bleekbehandeling
en conserveringsmaatregelen zoals deze gedeeltelijk
nodig zijn bij natuurlijke schuurmiddelen. Afvoeren en
leidingen raken door Vloeibare handen-was-pasta
niet verstopt.

Eigenschappen
- huidneutraal
- geen milieubelasting
- aangenaam geurtje
- uitstekend schuimgedrag

Technische gegevens
ph-waarde

4,2 - 4,8

Dichtheid

~ ca. 1,065 - 1,084 g/cm³

Viscositeit

mittelviskos / medium
viscous

Kleur / uiterlijk

beige

Schuimgedrag bij 24 °C

gut / good

Geur

charakteristisch /
characteristic

Vorm

flüssig / liquid

Vlampunt

n.a.

Minimumhoudbaarheid bij 30 maanden
origineel afgesloten blik

Toepassings-Gebieden
Voor de reiniging van vuile handen.

Gebruik
Toepasbaar via LIQUI MOLY-dispensersysteem (art.
nr. 3353).
De gedoseerde hoeveelheid vloeibare handwaspasta
grondig in de droge handen wrijven. Vervuiling goed
oplossen en met een beetje water verder wassen.
Handen grondig met veel water afwassen. Handen
zorgvuldig afdrogen.
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Duitsland

Verwijzing
HUIDVERDRAAGZAAMHEID
Vloeibare Handen-Was-Pasta heeft uitgebreide tests
van huidartsen ondergaan en werd geclassificeerd als
niet irriterend. Vloeibare Handen-Was-Pasta bevat
een combinatie van wasgrondstoffen die als bijzonder
huidverdraagzaam werd getest. Verder bevat hij zeer
effectieve huidbeschermende stoffen.
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Vloeibare Handen-Was-Pasta valt onder de Duitse
cosmeticaverordening, de cosmeticarichtlijnen van de
EG alsmede de Duitse wet op levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen. Vloeibare Handen-Was-Pasta valt
niet onder de Duitse chemicaliënwet en de verordening voor gevaarlijke stoffen.
ECOLOGISCHE GEGEVENS
Vloeibare Handen-Was-Pasta valt niet onder de Duitse wet inzake de milieucompatibiliteit van was- en
reinigingsmiddelen (WRMG). Desondanks voldoet hij
aan de in deze wet geëiste afbreekbaarheid van de
wasgrondstoffen.
OPSLAG
Vloeibare Handen-Was-Pasta kan overeenkomstig de
cosmeticaverordening minstens 24 maanden in de
gesloten originele verpakking op kamertemperatuur
worden bewaard.
OVERIGE HUIDBESCHERMENDE INFORMATIE
Iedere 3e persoon lijdt tegenwoordig aan allergieën.
Huidaandoeningen staan bovenaan de lijst met beroepsziektes en kunnen tot beroepsongeschiktheid
leiden. Door de grote belasting met schadelijke stoffen op de werkplek zijn extra veiligheidsmaatregelen
vereist. Juist in het koude jaargetijde is het vet- en
vochtgehalte van de huid erg belangrijk. In deze periode is bijvoorbeeld de luchtvochtigheid zeer gering
omdat koude lucht niet zoveel vocht kan opnemen als
warme lucht. Verder produceert een mens in deze periode minder huidvet. Daarom treden in deze wisselvallige tijd het gemakkelijkst te droge en gebarsten
handen op, wat ook blijkt uit witte aanslag op de huid.
De huid moet nu, waar hij snel onbeschermd kan zijn,
extra goed verzorgd worden. Hiertoe staat het product 'Onzichtbare Handschoen' van ons bedrijf ter beschikking. Over de juiste huidverzorging leest u
meer in ons Huidbeschermingsplan, art.nr. 50713.
Telefoon: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de
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Vloeibare handen-was-pasta
Verpakking
500 ml Bus kunststof

3355
D-GB-I-E-P

10 l Emmer kunststof

3354
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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