
6307283 - GRIFFON HAND CLEANER POT 500 ML NL/FR/EN/DE/ES

HAND CLEANER
PROFESSIONELE HANDREINIGINGSCRÈME MET SCRUB

PRODUCTOMSCHRIJVING
Professionele handreinigingscrème met scrub reinigt snel sterk
vervuilde handen.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het verwijderen van o.a. lijm, vuil, vet, olie, teer,
roet, verf, inkt en markeerstift.

EIGENSCHAPPEN
· Professioneel kwaliteit 
· Reinigt snel, krachtig en eenvoudig 
· Met scrub 
· Toepasbaar zonder water 
· Huidvriendelijk, bevat Shea butter (karitéboter)

VOORBEREIDING
Gereedschap:  Te gebruiken in combinatie met een
handreinigingsdispenser.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Hand Scrub Cleaner aanbrengen op droge handen en wrijven
tot het vuil volledig is opgelost. Spoel de handen af met water of
veeg ze af met een doek.
Aandachtspunten:  Gebruik geen water bij het aanbrengen en
wrijven van de handen. Resten kunnen met water worden
weggespoeld. Als er geen water beschikbaar is, kunnen de
resten worden afgewreven met een droge doek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Aliphatic hydrocarbons, tensides,
soap. natural abrasive granules

Kleur: Geel

Dichtheid ca.: 0.84 g/cm³

Vlampunt: K3 (>55°C)

pH-waarde ca.: 8

DECLARATION OF INGREDIENTS: ACCORDING TO 648/2004/EC: 
REGULATION ON DETERGENTS (SECTION D OF ANNEX VII): 
Aqua, dimethyl glutarate, zea mays (corn) cob meal, cellulose,
dimethyl adipate, juglans regia shell powder, trideceth-7,
cocamidopropyl betaine, sodium coco-sulfate, ethylhexyl
stearate, citrus aurantium dulcis peel oil, limonene, sodium
chloride, coconut acid, butyrospermum parkii butter, xanthan
gum, acrylates copolymer, dimethyl succinate, parfum, linalool,
dmdm hydantoin, ci 77891, ci 47005.

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen
tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op
een droge, koele en vorstvrije plaats.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en
vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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