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Dove Cream Wash

Milde handzeep
Omschrijving
Soft Care Dove Cream Wash is een zeer mild handreinigingsproduct. Dit
kwaliteitsproduct is bijzonder geschikt voor gebruik in sanitaire ruimtes van hotels,
restaurants en doucheruimtes in sportclubs, ontspanningsfaciliteiten of wellnesscentra.
Daarnaast is het geschikt in omgevingen waar frequent handen wassen vereist is zoals
gezondheidszorginstellingen.
Eigenschappen
Soft Care Dove Cream Wash is gebaseerd op een samenstelling van milde
oppervlakteactieve stoffen, huidverzorgingsingrediënten, huidverzachters,
bevochtigers, verdikkende bestanddelen, conserveringsmiddelen op natuurlijke basis en
parfum. De mix van aniogene en amfotere oppervlakteactieve stoffen verzekert een
effectieve verwijdering van vuil, emulgering van het verwijderde vuil en stabilisatie van
de emulsie. Dit product is geformuleerd met lactaat en aminozuren, die zeer mild zijn
voor de huid en uitdrogen en huidirritatie voorkomen. Daarnaast bevat het
bevochtigers die een huidverzorgend effect geven. Deze samenstelling van
huidverzorgende ingrediënten (1/4 van het product bestaat uit hydraterende crème)
resulteert in een uitermate zachte en soepele huid. Daarnaast is het product
aangenaam geparfumeerd en geeft het een rijke schuimvorming.
Voordelen
• Een bekend en vertrouwd merk
• Bevat hydraterende crème
• Geschikt voor frequent gebruik
• Zeer mild voor de huid
• Rijkelijk schuimend
• Aangenaam parfum voor hem en haar
Gebruiksaanwijzing
Breng een of twee doseringen uit de dispenser aan op de voorbevochtigde handen.
Was je handen goed tot een rijke schuimlaag je handen bedekt. Afspoelen met lauw
water en goed afdrogen. Droge handen zijn belangrijk met betrekking tot een goede
hygiëne.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Witte, visceuze vloeistof
pH waarde (onverdund): 4.9
Relatieve dichtheid (20°C): 1.04
Viscositeit (mPa.s, 30˚C): 2600
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
Bewaar het product uit de buurt van extreme temperaturen (temperatuur> -5 ° C en <40 ° C). Volledige informatie over de verwerking en
verwijdering van dit product vindt u in een apart veiligheidsinformatieblad; sds.diversey.com.
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