Datum eerste versie: 9-5-2017
Datum laatste versie: 18-6-2018
Aantal pagina's: 2

Technisch informatieblad
Algemeen

Artikelnummer: 8290
Omschrijving: Colad Hand Reiniger met pomp,
3.8 liter

Specificatie
- Verpakking:
3.8 liter fles. Inclusief een pomp, direct klaar voor gebruik!
- Verpakkingseenheid: doos met 4 stuks
- Bewaaradvies:
Sluit de verpakking na gebruik. Bewaar onder koele omstandigheden en bij
temperaturen boven 0.
- Ingrediënten
Aqua, Zea Mays Cob Meal, Ethylhexyl Benzoate, Dimethyl 2-methylglutarate,
Glycereth-2 Cocoate, PEG-4 Rapeseedamide, Alcohols - C10-16 Ethoxylated/
Propoxylated, TEA, Perfume, Carbomer, Benzyl alcohol,
Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone, Simmondsia Chinensis
Seed Oil (Jojoba), Aloe Barbadensis Leaf Extract, PEG-75 Lanolin, CI 19140,
Linalool, Citral.
- PH waarde:
8
- Maakt schoon:
Een krachtige handreiniger voor het snel verwijderen van dagelijkse
Verontreinigingen aan uw handen. Verwijdert o.a. lijmresten, bitumen, carbon
(roet), vet, olie, verf, lak, hars, rubber, kit en teer etc.
- Houdbaarheid:
tot 12 maanden na opening.

- Toepasbaarheid:

- Dermatologisch getest:

- Schuurdeeltjes: Bevat natuurlijke scrubdeeltjes
Gebruiksaanwijzing
Wrijf een kleine hoeveelheid Handreiniger op droge handen, totdat de verontreiniging begint op te lossen.
Spoel met water. Droog de handen goed.
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Opmerkingen
Deze krachtige handreiniger is speciaal ontwikkeld voor het snel verwijderen van dagelijkse
verontreinigingen. Het verwijdert gemakkelijk verontreinigingen zoals o.a. vet, inkt, lijmresten en lak. Het
heeft een aangename geur, het bevochtigt de handen en voorkomt huidirritaties. Veel inhoud, maar liefst
3.8 liter en wordt geleverd inclusief een handige pomp. Direct klaar voor gebruik.
Gerelateerde producten van Colad
Artikelnummer: 8236
Omschrijving: Colad Huidverzorgingscrème, fles 250 ml
Deze crème voorkomt dat de huid uitdroogt. Het houdt de huid vochtig en beschermt de huid tegen de
schadelijke effecten van het werken onder zware omstandigheden. Gebruik de crème regelmatig
(dagelijks is aanbevolen) voor de stimulatie van het natuurlijke herstel van de huid.
Ontwikkeld door:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com
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T +31(0)38 467 66 00
www.colad.nl

