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Product Informatie
MANUDISH essential

PRODUCTPROFIEL

Omschrijving 

Eigenschappen + Hoog geconcentreerd

+ Sterk schuimend

+ Goede huidtolerantie

+ Lage adviesdosering

+ Gunstige Cost-in-use

+ Zonder geurstoffen

+ Duurzaam: meerdere ecolabels

+ In 1L en 5L verpakking

+ Toepasbaar in HACCP omgeving

Toelichting 

TOEPASSING Wat Uitstekende ontvettende eigenschappen

Waar Geschikt voor de dagelijkse handafwas

Veilig toepasbaar op alle waterbestendige materialen

Voor keukengerei, potten, pannen, enz.

Waar niet Niet gebruiken voor machinale vaatwas.

GEBRUIKSAANWIJZING

Methode Handmatig doseren vanuit de flacon of met handdoseerpomp op 5L can

Te gebruiken met afwasborstel, (schuur)spons, enz.

-

-

-

Inwerktijd Licht vervuilde materialen direct afwassen.

Laat het product indien nodig 1-5 minuten inwerken, afhankelijk van de vuilsoort.

Gedurende de inwerktijd, product niet op laten drogen!

Temperatuur Product is geschikt voor gebruik van koud leidingwater tot aan max. 60 °C

Adviesdosering Afhankelijk van de soort en de mate van vervuiling

- Licht vervuilde vaat : 0,4 - 0,5 ml per L (= 0,04% - 0,05%).

- Sterk vervuilde vaat : 0,5 - 0,6 ml per L (= 0,05% - 0,06%).

Gebruik het product altijd in de juiste dosering. Dit spaart het milieu en kosten.

Voor handafwas: Laat eerst (heet) water in de wasbak of emmer lopen. Voeg daarna product toe, 

afhankelijk van de hoeveelheid water vervuilingsgraad van de materialen.

Sterk vervuilde materialen eerst even laten inweken alvorens af te wassen..

Ververs het afwaswater regelmatig tijdens langdurig gebruik.

MANUDISH essential

Duurzaam, hoog geconcentreerd handafwasmiddel

Duurzaam, hoog geconcentreerd handafwasmiddel zonder geur

MANUDISH essential onderscheidt zich van andere handafwasmiddelen door de hoge concentratie en 

krachtige werking. Het product is sterk schuimend  en ontvet effectief. Bevat geen parfum is snel en 

volledig wegspoelbaar voor gebruik in HACCP situaties. Met meerdere eco-labels.
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MANUDISH essential

VERPAKKINGEN 1L

5L

DUURZAAMHEID *Voor meer informatie surf naar www.wmprof.com 

Milieu 

l  Voorzien van het EU-ecolabel.

Duurzaam l  Integraal duurzaam: op basis van afbreekbare en hernieuwbare plantaardige bronnen.

l  Het product wordt gefabriceerd in de eigen meervoudig gecertificeerde productie-locatie.

Circulair 

Verpakkingen l  De 1L flacon is vervaardigd uit 90% gerecycled PET (rPET, post consumer), de dop uit 100% rPP.

VEILIGHEID Voor meer informatie raadpleeg het VeiligheidsInformatieBlad 

Uitsluitend voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen en onbevoegden houden.

Niet mengen met andere producten.

Indeling 

- Oogirritatie, Categorie 2   H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

PBM 

Opslag en Transport 

Gebruik altijd de originele verpakking voor opslag en transport.

Het product bij voorkeur opslaan in een lekvrije opvangbak.

SPECIFICATIE Voor meer informatie raadpleeg het VeiligheidsInformatieBlad 

pH t u Geconcentreerd product

Voorkomen Groene vloeistof

Geur Onparfumeerd

Bevat Natriumlaurylethersulfaat

GERELATEERDE ZAKEN Voor meer informatie raadpleeg de Productcatalogus 

Verpakkingen Doos 10 x 1L (715231) Doos 2 x 5L (715230)

Doseren Kraantje 5L verpakking (713230)

Handdoseerpomp 5L (712880)

l Werkplekinstructiekaart (WIK) l Etiket op de verpakking

l Veiligheidsinformatieblad (VIB / SDS / MSDS) l Website:  www.wmprof.com

Alternatieve producten (zonder geur- en kleurstoffen) : MANUDISH sensitive

Ultra geconcenteerd : MANUDISH evoKliks (systeem)

REGISTRATIE(S)

NVIC  (NL) 

AntigifCentrum (BE) 

IFS

CLAUSULE

(03-2021) 
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Overige beschikbare 

informatie & documentatie 

Dit product is aangemeld bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum:  

In geval van acute vergiftiging kan alleen een professionele hulpverlener bij het NVIC informatie inwinnen aangaande

symptomen, diagnostiek en behandeling van de patiënt.

Dit geconcentreerde product is aangemeld bij het Belgisch AntigifCentrum:  

Voor gerelateerde zaken kan zowel een particulier als een professionele hulpverlener advies inwinnen. 

Bel (+32)(0)70.245.245.

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaringen en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Voor alle wettelijke aspecten wordt

verwezen naar informatie in het Veiligheidsinformatieblad en informatie op het etiket op de verpakking. Aangezien opslag en de toepassing van het

product door de gebruiker buiten onze controle ligt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan

door het gebruik. Wanneer men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen. 

Het verdient aanbeveling het product vooraf te testen voor een eerste gebruik.

Dit product wordt geproduceerd in een International Food Standard (IFS) gecertificeerde fabriek, volgens gecontroleerde 

procedures. TANA Chemie / Werner & Mertz is ISO 14001 en EMAS gecertificeerd.

l  De oppervlakteactieve stof(fen) in dit product voldoet(n) ruim aan de criteria voor biologische 

     afbreekbaarheid volgens de Europese Detergentenverordening (648/2004/EG).

l  Het gehele product (dus alle componenten) is volledig biologisch afbreekbaar, zoals aangetoond in 

     een geaccrediteerde mineralisatietest conform OECD 302 B*

l  Dit product voldoet aan alle criteria van Cradle-to-Cradle
TM

 voor zowel de biologische lifecycle 

     (product) als de technische lifecycle (verpakkingen).

Dit product (mengsel) is ingedeeld volgens GHS/CLP voorschriften voor gevaarlijke stoffen en 

mengsels (Verordening 1272/2008);

Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product. 

Vervoersregelement (ADR) is niet van toepassing.

De 1L verpakking is transparant en heeft een dop met push/pull sluiting om makkelijk te doseren en 

daarna weer eenvoudig en veilig af te sluiten.

De 5L verpakking kan voorzien worden van een doseerkraantje of handdoseerpomp.

l  De 5L can is van 50% gerecycled HDPE (rHDPE, post consumer) en de dop is van rPP en zijn

     beide weer recyclebaar; volledig lege verpakkingen gescheiden afvoeren via het PMD-afval.

Bij gebruik van het verdunde product volgens adviesdosering zijn geen persoonlijke beschermings-

middelen noodzakelijk. 

Werner - Mertz Professional Benelux 

Avenue Jean Monnet 1, Box 6

B-1401 Baulers (B)

Tel.: +32 2 352 04 00

Fax: +32 2 351 08 60

Internet: www.wmprof.com

E-mail: infoS@werner-mertz.com

......    


