
 

Bovenstaande informatie is bedoeld om U te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor een bepaalde applicatie. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te testen onder eigen  drukomstandigheden. Aansprakelijkheid voor verlies of schade kan niet 

geaccepteerd worden, omdat drukomstandigheden buiten onze controle liggen. 

PP014 
Antibacteriële handreiniger 
 
 
Eigenschappen 
 
PP014 is een dikke oplossing van zepen en 
wasmiddelen met als algemeen doel het reinigen van 
de handen om zelfs het meest hardnekkige vuil te 
verwijderen. Geformuleerd om laag prikkelbaar te 
zijn, bevat puimsteen om inkt te helpen verwijderen, 
terwijl de huid zachtjes gescrubd word. Bevat 
humectanten om vocht in de huid vast te houden, 
terwijl het uitdroogeffecten van de handen tegen 
gaat 
 
Eigenschappen 
 
● Niet ontvlambaar – Vlampunt >100°C 
● Bevat puimsteen als een schuurmiddel voor              
    meer effect om gedroogde inkten enzovoort te        
    verwijderen en heeft een exfoliërende werking 
● Bevat krachtige humectanten om de huid te              
    helpen rehydrateren waardoor het uitdrogen van    
    van de handen word beperkt 
● Geformuleerd met behulp van lage toxiciteit,            
    weinig gevaar, krachtige oppervlakteactieve stoffen 
    en detergenten 
● Uitstekende reiniging voor verschillende inkttypes   
    zonder de huid te schaden 
● Vrij van petroleumdestillaten 
● Geleverd met gebruiksvriendelijke pompdispenser 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
● Schudden voor gebruik 
● Draai de zeeppomp gewoon om te "openen" en       
   duw de zeepvloeistof in de handpalm 
● In handen wrijven, goed laten inwerken en daarna  
    met water afspoelen 
● Sluit de zeeppomp als u klaar bent 

Opslag en houdbaarheid 
 
● Bewaar oplosmiddelen veilig in de omgeving om ze te           
    laten acclimatiseren aan de ruimteomstandigheden     –       
    werktemperaturen zullen de verdampingssnelheid van         
    oplosmiddelen beïnvloeden en dus de effectiviteit ervan     
    beïnvloeden. Raadpleeg de risicobeoordeling van het eigen 
    bedrijf en de beoordeling van het brandrisico voor                
    richtlijnen van  geschikte opslagcontainers, afhankelijk van  
    de eigenschappen van de  chemische stof 
● Indien ongeopend en in de juiste omstandigheden  
    opgeslagen heeft dit product een aanbevolen           
    houdbaarheid van 6 maanden 
 
Gezondheid en veiligheid 
 
Dit product is gecategoriseerd met de volgende 
gevaarlijke associaties: Niet geclassificeerd als 
gevaarlijk, hoewel het wordt aanbevolen om 
oogcontact te vermijden en goed te wassen met 
water in het geval dit gebeurt. Bevat Biocide (3,5,7-
Triaza-1-azoniatricyclo(3.3.1.13.7)decane, 1-(3-
chloor-2-propenyl)-chloride(CTAC). 
Draag altijd geschikte veiligheidsuitrusting bij het 
hanteren van persruimtechemicaliën. Zal geen 
significant gevaar opleveren, mits goede normen 
voor de industriële praktijk worden gehandhaafd. 
Raadpleeg MSDS voor meer informatie 
 
Verpakking 
 
5 liter can 
 
Bestellen? 
 
Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 
Per mail: order@beijersbergen.com 
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