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Deluxe Foam

Hydraterende, schuim handzeep
Omschrijving
Soft Care Deluxe Foam is een luxe, schuimende handzeep met een frisse, bloemige
geur. Dit product is bijzonder geschikt voor gebruik in sanitaire ruimten en omgevingen
waar frequent handen wassen vereist is. Het product heeft een hydraterende werking
maakt de handen schoon en zacht.
Eigenschappen
• Kwaliteitsproduct met consistente schuimstructuur
• Bevat huidverzachters
•
•
•
•
•
•

Frisse, bloemige geur
Kleurstofvrij
Bevat krachtige oppervlakteactieve stoffen
Geformuleerd met bevochtigende stoffen
Vrij van parabenen en triclosan
Getest op huidvriendelijkheid

Voordelen
• Veilige en snelle handwas die de verspreiding van bacteriën vermindert
• Hydrateert de huid d.m.v. huidverzachters en zorgt voor een gezonde huid, ook bij
frequent gebruik
• Zorgt voor zachte handen
• Gemakkelijk te verdelen over de handen en laat geen plakkerige resten achter
vanwege de kwaliteit en consistente textuur
• Effectief oppervlakteactief systeem voor de uitstekende verwijdering van vet en
ander vuil
• Frisse geur maakt het geschikt voor gebruik in openbare, sanitaire ruimten
• De bevochtigende stoffen maken het gemakkelijk het product te verdelen en af te
spoelen
• Verkleint de kans op huidirritatie
• Zeer geschikt voor gebruik in gebieden waar frequent handen wassen vereist is
Gebruiksaanwijzing
1. Maak handen en polsen nat
2. Breng één dosis product aan in de handen
3. Verdeel het product, ook tussen de vingers
4. Grondig afspoelen
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Helder, kleurloos schuim
Geur: Frisse, bloemige geur
pH waarde (onverdund): 5.3
Vorm (bij gebruik): Schuim
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Beschikbare verpakkingen
Soft Care Deluxe Foam is beschikbaar in 4x1.3L.
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