
Dry Hand Cleaner
Professionele, oplosmiddelvrije schuimende handreiniger zonder water te gebruiken

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86689 Dry Hand Cleaner DHC 150 ml spuitbus

Toepassing

Ideaal als handreiniger op bouwplaatsen of tijdens buitenwerkzaamheden: 
loodgieters, garagepersoneel, houtbewerkers, brandweerlui, bij tuinonderhoud, enz.
Bus-, touringcar- en taxichauffeurs
Geschikt voor de reiniging van olie, roet, vet, bezinksel zonder water te gebruiken 
Reiniging van dierlijke, minerale en synthetische vetten
Reiniging van inkten

Voordelen & Eigenschappen

• Watervrij gebruik – voor schone handen op de werkplek
• Oplosmiddel- en parabenenvrij – reinigt zacht zonder 

irritatie
• Tot 90 toepassingen in een spuitbus – minder afval dan 

doekjes
• Reinigt zwaar vuil – maakt de handen niet vet of droog

Instructies

1. Gebruik een kleine hoeveelheid handreiniger op vuile handen.
2. Goed in de handen wrijven.
3. Het product is gemakkelijk te verwijderen en neemt het vuil van de handen weg.
4. Het is niet nodig om de handen met water af te spoelen of te drogen. 

Tip: vermijd contact van Dry Hand Cleaner met kleding, stof, glas, 
en zorg indien nodig voor een volledige reiniging om productvlekken te verwijderen



Technische Informatie

Beschrijving: watervrije, schuimende handreiniger in spuitbusverpakking 

Kleur: crèmewit

Douanetariefcode: 34021900

Maat / grootte: 150 ml netto 

VOS: 150 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden

Algemene info:

REV: 05/04/2022

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

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 BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV 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 BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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