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Handzeep Extra

De krachtige, pasteuze en mild schurende handreiniger.

Bijzondere voordelen

• Milieuvriendelijk 
• Huidvriendelijk 
• Verwijdert onder andere oliën, vetten, verf en lijm. 



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Handzeep Extra is een intensief werkende gel achtige handreiniger 
die huid verzachtende componenten bevat. Waar de standaard 
handreinigers niet of ternauwernood voldoen zoals in drukkerijen, 
spuiterijen etc., is dit de aangewezen handreiniger. Door de 
toevoeging van citrusoplosmiddelen (D-Limoneen) is deze 
handreiniger niet alleen extra werkzaam, maar geeft het product ook 
een aangename frisse geur. Mede door dit citrusoplosmiddel en het 
huidvriendelijke schuurmiddel verdwijnt elk vuil als sneeuw voor de 
zon. Handzeep extra is dermatologisch getest. 

Met Handzeep Extra heeft u een kostenbesparend product in 
handen dat ook nog eens milieuvriendelijk is. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Breng een kleine hoeveelheid aan op de droge handen en wrijf 

dit goed in tot dit volledig met het vuil is vermengt. 
2. Afspoelen met water, en de handen droog maken. (Indien er geen 

water voor handen is, zou een droge schone doek ook kunnen 
voldoen.) 

 Materiaalverbruik:  
Het verbruik is zowel afhankelijk van de vervuiling als van de 
hoeveelheid dat de pomp afgeeft.  

Aandachtspunten: 
- Vorstvrij, droog en afgesloten bewaren. 

 

Bijzondere voordelen: 
- Verwijderd onder andere oliën, vetten, verf, (druk)inkt, kleurstoffen, 

lijm, roet, boenwas en aarde. 
- Zowel huid- als milieuvriendelijk.

Eigenschappen: 
Voorkomen: 
Kleur: 
Reuk: 
Componenten: 
Afbreekbaarheid: 
Ph-waarde:

Gel 
Geel 
Sinaasappel 
lanoline-derivaten 
Biologisch afbreekbaar 
8

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Handzeep Extra is niet niet ingedeeld conform Verordering (EG) nr. 1272/2008 
(CLP). Het dragen van PBM’s wordt echter ten allen tijden geadviseerd. 
Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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