
General Hand Cleaner

Reinigt diep in de poriën 
en is zacht voor de huid.

86198 80 General Hand Cleaner  
86202 00 3L Dispenser
86203 00 3L Dispenser + Wandsteun
86205 00 3 Way Dispenser

Hints & Tips
De 3 Way Dispenser kan gebruikt worden voor de 3 
verschillende producten: General Hand Cleaner, Skin 
Barrier Lotion en de Skin Care Lotion.

Eigenschappen

• Sterk geconcentreerd
• Bevat ronde kunststof schuurkorrels
• Bevat huidvriendelijke actieve stoffen en  

neutrale hoogwaardige vetzuren
• pH-neutraal en zonder siliconen
• Dermatologische getest als ” Zeer goed”

Voordelen

• 3ml  product volstaat voor een grondige
reiniging

• Verwijdert hardnekkig vuil
• Reinigt efficiënt de huid, houdt de handen

zacht en legt een beschermende film 
• Veilig te gebruiken in schadeherstelbedrijven
•  Geen allergishe of toxische-irriterende reacties

Toepassingen
Een goede algemene handreiniger voor allerlei 
toepassingen.
Verwijdert vervuiling veroorzaakt door olie,
vet, teer, bitumen, inkt
Opgepast:Dit product heeft een nieuwe formule
die droger is in vergelijking met de traditionele
(gel) schoonmaakmiddelen gebaseerd op 
solventen. Dit verbetreft de doeltreffendheid van 
de reiniging

Instructies
• Gebruik een dispenser om contaminatie te

voorkomen.
• Wrijf in de handen om het vuil los te maken.
• Grondig afspoelen met water.
Handen grondig drogen en breng indien  
nodig een verzorgingsproduct aan.
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Technische Informatie

Partnr: 86198

Omschrijving: General Hand Cleaner

Houdbaarheid: 30 maanden

Verpakkingseenheid: Per stuk

Gevareninfo:  Niet gevaarlijk

Verpakking: 3L Bus

Labelcodes: 80

Aanverwante
Producten

Veiligheids- en Gezondheidsinformatie

Bevat: Aqua, Sodium C12-18 alkylsulfaat, polyurethaan, Coconut Acid, Cocamidopropyl, trideceth-7, Polyethyleen, Sodium

C13-17 Alkane Sulfonaat, Cellulose gom, xanthaangom, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, limoneen, natriumchloride, Benzyl

alcohol, PPG-2-methylether, 2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol, Deceth-8, joodpropynylbutylcarbamaat, CI 77891

DS643

Safety Gloves, Safety Glasses, Head Protection, Hearing Protection, 
Cleaning Cloths, Skin Barrier Lotion, Skin Care Lotion, Dispensers.

Volume: 3 Liter

Stockcode: GHC

Douanecode: 3401 3000

MSDS: Ja

General Hand Cleaner

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde 
van EG-richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Veiligheids- & Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel gebruik.

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, microfilm of 

welke andere wijze dan ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland 

B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met 

de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 

schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout 

die in deze uitgave zou kunnen voorkomen door 

onnauwkeurigheden of nalatigheden in de 

informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie.

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. 

handelen onder de naam KENT.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 

onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 

De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Vestigingsadres:  

Kent Belux sprl/bvba

Rue Emile Francqui, 4  

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland B.V.

Minervum 7444-G - 4817 ZG 

Breda.

BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda

Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369


