
Skin Barrier Lotion
Beschermt tegen waterachtige en niet waterachtige bestanddelen

Art.nr. Product S/C Verpakking

86200 Skin Barrier Lotion SBL 1 l
86205 Way Dispenser

Voordelen & Eigenschappen

• Bevat stoffen die het vuil emulgeren – vergemakkelijkt het 
reinigen van de huid

• Bevat vochtinbrengers – beschermt de huid tegen 
uitdrogen

• Bevat substanties op basis van polymeren – biedt een 
krachtige bescherming tegen schadelijke stoffen

• pH-neutraal en zonder siliconen – veilig te gebruiken in 
schadeherstelbedrijven

• Dermatologische testen beoordelen als "Zeer goed" –
geen allergische of irriterende reacties

Instructies

Aanbrengen vóór contact met vervuilde of schadelijke stoffen.

Toepassing

Een hoogwaardige huidbescherming tegen zowel waterhoudende als niet-waterhoudende stoffen.
Koelvloeistoffen, verdunde zuren en logen.
Oliën, vetten, teer, bitumen, vernis, verven, lakken en inkt.
Roest, kleurstof, cement en kalk.
Diverse kleef- en afdichtingsmiddelen, polyurethaanschuimen.



Technische gegevens
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Houdbaarheid: 12 maanden

Verakking: 1 l fles

Douanecode: 3304 9900

MSDS: Ja

VOS: 0 g/l

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

