
   

 
    
  
 

 

CMT Hand Wash Gel    
MILD 

 

Product: 
CMT® Hand Wash Gel MILD is een ideaal product voor het 
frequent wassen van licht tot matig vervuilde handen.  Mede 
door de geur neutrale  en reinigende eigenschappen  kan dit 
product uitstekend worden ingezet om de handen, 
voorafgaande aan de handendesinfectie procedure, te 
reinigen. 
 
De verzorgende eigenschappen CMT® Hand Wash Gel MILD  
voorkomen uitdroging van de huid bij frequent gebruik.  
CMT® Hand Wash Gel MILD is pH neutraal, vrij van parfum, 
alkali, zeepcomponenten en allergenen.  
 

Toepassingsgebied: 
Door het volledig ontbreken van geur / parfum componenten  
is CMT® Hand Wash Gel MILD uitermate geschikt voor het 
gebruik binnen o.a. voedingsmiddelen producerende 
bedrijven, medische, diergeneeskundige en dentale sector, 
voorts uiteraard overal te gebruiken  waar een kwalitatief 
hoogwaardig en ongeparfumeerde Hand Wash Gel  nodig is. 
 

x Bij de ingang van productieruimten. 
x kleedruimten 
x Sanitaire ruimten 
x Behandelruimten 
x Toiletten 

 

Gebruik: 
CMT® Hand Wash Gel MILD is overal toepasbaar waar handen 
frequent en hygiënisch gereinigd moeten worden. CMT® Hand 
Wash Gel MILD kan onverdund op de handen worden 
aangebracht. De flacon CMT® Hand Wash Gel MILD past in de 
EUR / INGO-MAN of CMT dispensers.  
 

Dosering: 
Dosering 1 – 3 ml, afhankelijk van de mate van vervuiling van 
de handen.  
Wrijf de handen vervolgens gedurende 10 seconden goed 
over elkaar, waarbij vingertoppen, duimen en gebieden 
tussen de vingers en de polsen moeten goed moeten worden 
ingewreven. Bij voorkeur een schone nagelborstel gebruiken. 
Daarna afspoelen met warm water.  
Met papieren wegwerp- handdoek handen droog maken.  
 
Opmerking: 
Voorafgaand aan de reinigingsprocedure, ringen, 
polshorloges, armbanden afdoen,  deze belemmeren een 
goede uitvoering van handreiniging of desinfectie.    CMT® 
Hand Wash Gel MILD bevat natuurlijke grondstoffen en geen 
geur- of kleurstoffen. CMT Liquid CMT® Hand Wash Gel MILD is 
zeer geschikt voor de gevoelige huid. 
Biologisch afbreekbaar. 

 

Uiterlijk en fysische eigenschappen: 
pH 1% ige oplossing : ca. 7,5 
Soortelijk gewicht : 1,0  
Kleur : transparante, viskeuze vloeistof 
Geur : neutraal 
Opslag: 12 maanden na productiedatum, vorstvrij opslaan 
Brandbaarheid : niet brandbaar 
 
Eerste hulp maatregelen  
Na oogcontact : Bij aanraking met de ogen direct met  
overvloedig water spoelen en direct arts waarschuwen. 
Na inname : Mond uitspoelen en veel water drinken. 

 

Opslag en logistieke gegevens: 
Verpakking droog, vorstvrij en gesloten bewaren. 
Gevarenklasse : Geen 
     
CMT® Hand Wash Gel MILD 500 ML  CMT® Hand Wash Gel MILD 1000 ML 

REF:  43480450  REF:  43480401 

EAN:  871624401424  EAN:  8716244014261 

Doos EAN: 8716244014254  Doos EAN: 8716244014278 

Doos  inhoud 12 X 500 ML  Doos  inhoud 6 X 1000 ML 
100 dozen = 1200  flacons op 1 Euro 
pal  100 dozen = 600  flacons op 1 Euro 

pallet 

     
     CMT® Hand Wash Gel MILD 5 liter can 

   REF:  43480405 

   EAN:  8716244014285 

   Doos EAN: 8716244014292 

   Doos  inhoud 2 X 5 LTR 

   40 dozen = 2 X 5 liter  op 1 Euro pallet 

    


