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Sensitive

Milde handzeep
Omschrijving
Soft Care Sensitive is een milde handzeep die speciaal ontwikkeld werd voor de gevoelige huid. Het product bevat
geen parfum, waardoor het uitermate geschikt is voor gebruik in de voedingsmiddelensector.
Eigenschappen
Soft Care Sensitive is gebaseerd op een systeem van milde oppervlakteactieve bestanddelen, zonder
kleurstoffen of parfum. Het anionische, amfotere systeem van oppervlakte-actieve stoffen staat garant voor
een uitstekende verwijdering van (vettig) vuil. De milde samenstelling en de afwezigheid van parfum en
kleurstoffen maken het produkt bijzonder geschikt voor het frequent wassen van gevoelige handen (geen
huidirritatie of uitdrogen). Daarenboven beschermen de hydraterende bestanddelen de huid.
Soft Care Sensitive bevat geen parfum, waardoor het aangewezen is voor gebruik in de voedselverwerkende
industrie.
Soft Care Sensitive werd geformuleerd volgens de Europse Cosmetica richtlijn en is dus veilig in gebruik, indien
toegepast volgens de gebruiksaanwijzing.
Voordelen
Uitstekende reinigingsresultaten
Mild voor de gevoelige huid
Geschikt voor frequent handen wassen
Bevat geen parfum of kleurstoffen
SWAN gecertificeerd
Gebruiksaanwijzing
1. Breng aan op bevochtigde handen volgens het 6 stappen proces (zie wandkaart voor details). 2. Spoel de
handen af totdat alle zeepresten verwijderd zijn. 3. Droog de handen goed. Dit is essentieel voor een goede
handhygiëne en verzorging van de huid. Goede handhygiëne kost 40-60 seconden.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken:

Ondoorzichtige vloeistof

Geur:

Geurvrij

pH waarde (onverdund):

~5

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan
in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Beschikbare verpakkingen
Artikelnummer

Omschrijving

Systeem

6972400

Soft Care Sensitive 6x0.8L W3359

Soft Care Line

100938651

Soft Care Sensitive IC 4x1.3L W1

IntelliCare™

Soft Care Sensitive is beschikbaar in 6x0.8L en 4x1.3L.
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