HAND CLEANING PASTE - 1

Professioneel gamma

Product specificaties

HAND CLEANING PASTE
Handreiniger
met natuurlijke microkorreltjes
Wynn's Hand Cleaning Paste is een natuurlijke handreiniger, die met biologisch afbreekbare componenten
geformuleerd werd en die geen aardoliesolventen bevat.
Het bevat natuurlijke microkorreltjes voor een grondige en
snelle reiniging zonder gebruik van water. Reinigt de
handen met d-Limoneen, een solvent geëxtraheerd uit
sinaasappels. Het heeft een citrusgeur en bevat
propyleenglycol en glycerine om de huid te verzorgen.
Eigenschappen









Verwijdert vet, smeermiddel, kleefstof, olie, teer, asfalt, verf, enz.
Niet nodig om water te gebruiken.
Bevat tensioactieve middelen.
Verstopt het afwateringssysteem niet.
Bevat propyleenglycol en glycerine om de handen zacht te houden.
Heeft een citrusgeur.
Maakt de handen zacht, niet kleverig.
Heeft een speciale reinigingseigenschap zonder gebruik van aardoliesolventen. Het
bevat ultrafijne puimsteen, die de huid grondig reinigt, maar op een zachtere manier
dan andere handreinigers van dit type

Kenmerken
Uitzicht : grijze viskeuze lotion
Reuk
: sinaasappel, citrus
Densiteit : 1,01 g/ml
pH
:7
Nota: Deze gegevens zijn gemiddelde waarden na verschillende testen. Wynn’s behoudt zich
het recht voor deze gegevens te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.
Gebruiksaanwijzing
 Verspreid het product over de vuile handen en wrijf met het product (zonder water te
gebruiken) tot het vuil of vet zich oplost.
 Na het reinigen, het teveel aan product/vuil van de handen wrijven met een doek of
afspoelen met water.
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op
ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te
vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van
technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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Verpakking

Product specificaties

PN 77405 – 4x3,78 l – EN/FR/ES/PT/IT/NL/DE/PL/EL/SV/NO/FI/DA/AR
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