
Hand Cleaning Soap  
Vloeibare handzeep voor regelmatig gebruik. 

P/N Product S/C Verpakking 
 
86462 Hand Cleaning Soap HCS Fles van 1 liter 
86260 Pomp voor fles van 1 liter SP1L 1 stuks 
86482 Hand Cleaning Soap HCS2 zachte fles van 2 liter voor dispenser 
86494 Wanddispenser  WD2 1 stuks  

Toepassing 
 
Huidvriendelijke vloeibare handreiniger met verzorgende bestanddelen en prettige geur voor frequent 
gebruik. Mild en pH-neutraal – dermatologisch getest.  

Instructies 
 
KENT Hand Cleaning Soap aanbrengen op de natte huid en inwrijven. Afspoelen met water en afdrogen. 

Kenmerken en voordelen 
 

• pH neutraal, dermatologisch getest – zacht voor de 
gevoelige huid  

• Vet de huid terug met glycerinederivaten – voorkomt 
uitdrogen  van de huid, ideaal voor regelmatig gebruik   

• Aangename geur – brengt een schoon en  fris gevoel 
• Siliconenvrij – veilig in carrosseriewerkplaatsen 

 



Technische gegevens 

Beschrijving: KENT Hand Cleaning Soap 

Kleur: Turkoois 

Consistentie: Viskeus 

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 3401 3000 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com 

Ingrediënten: 
WATER, NATRIUMLAURYLETHERSULFAAT, PEG-7-GLYCERYLCOCOAAT, LAURYLGLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL- 

BETAÏNE, SORBITOL, COCOGLUCOSIDE, GLYCERINE, GLYCOLDISTEARAAT, GUAR-

HYDROXYPROPYLTRIMONIUMCHLORIDE, CITROENZUUR, GEURSTOFFEN, PROPYLEENGLYCOL, FENYLPROPANOL, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 42090. 

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 B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel.: +31 85-4868360 - Fax: +31 85-4868369 

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 

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. 

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 
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