
Productomschrijving
SURE Hand Wash is onderdeel van een uniek assortiment van plantaardige, 100% 
biologisch afbreekbare professionele reinigingsmiddelen voor alle dagelijkse 
reinigingsbehoeften en persoonlijke verzorging.

SURE Hand Wash is een milde handzeep die reinigt en tegelijkertijd verzorgt. Het bevat 
een 100% natuurlijk citroenparfum en plantaardige ingrediënten waardoor het een 
weloverwogen keuze voor uw organisatie is.

SURE Hand Wash is veilig in gebruik. Het product is biologisch afbreekbaar, bevat geen 
parabenen en is volledig niet-geclassificeerd.

Belangrijkste eigenschappen
• Bevat plantaardige ingrediënten verkregen uit hernieuwbare bronnen

• 100% biologisch afbreekbaar via een natuurlijk ontbindingsproces waarbij geen
hardnekkige residuen worden achtergelaten

• Reinigt de handen en zorgt voor een schoon en fris gevoel

• Bevat geen conserveermiddelen (inclusief parabenen)

• 100% natuurlijk citroenparfum

• Geen classificatie voor milieu en veiligheid

• Veilig voor gebruiker, geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig

Voordelen
• Mild voor de huid

• Reinigt en verzorgt tegelijkertijd

• Niet-geclassificeerd en veilig in gebruik waardoor het de gezondheid van uw
organisatie niet kan aantasten

Gebruiksaanwijzing
1.  Gebruik 2 mL SURE Hand Wash op vooraf natgemaakte handen

2. Laat de zeep schuimen en wrijf de handen en polsen gedurende 30 seconden goed
in met de zeep

3. Spoel de handen af met lauw water

4. Droog de handen zorgvuldig af. Droge handen zijn essentieel in het voorkomen van
kruisbesmetting en huidirritatie.

SURE™ Hand Wash 
Handzeep met citroen geur



Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken:  licht gele vloeistof

Relatieve dichtheid (20°C):  1.02

Viscositeit (25°C):  300 mPa.s

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden 
geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product 
staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). 

Alleen voor professioneel gebruik.

Bewaar in de originele, gesloten verpakking. Extreme temperaturen (min 0°C/ max 
30°C) en direct zonlicht vermijden.

Milieu-informatie
*SURE Hand Wash is 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B test.

Beschikbare verpakkingen

SURE Hand Wash is beschikbaar in 500ml flacons die geschikt zijn om te recyclen/
recycleren. 
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