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

SURE Hand Dishwash is een geconcentreerd vloeibaar handafwasmiddel en ontvetter 
voor reiniging van potten, pannen, servies, glas en bestek.

Belangrijkste eigenschappen
• Geschikt voor reiniging van potten, pannen, servies, glas en bestek

• Bevat geen geur- of kleurstoffen 

• Beperkte schuimvorming (geschikt voor inweken vóór machinale vaatwas)

• Bevat plantaardige ingrediënten verkregen uit hernieuwbare bronnen

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

• Geen classificatie voor milieu en veiligheid

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

• Het product is niet-geclassificeerd

Voordelen
• Het geconcentreerde product is zuinig in gebruik

• Streeploze reiniging , gemakkelijk afspoelbaar voor een glanzend resultaat

• Breekt vet en ingedroogde voedselresten af

• Vermindert de impact op het milieu

Gebruiksaanwijzing
1.  Vul de wasbak met handwarm water en voeg 1-2ml SURE Hand Dishwash per liter 

water toe (concentratie van 0,1-0,2%).

2.  Week de te reinigen voorwerpen en was ze af met gebruik van een doek, borstel of 
schuurspons.

3. Spoel grondig na met schoon water en laat aan de lucht drogen.
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Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: kleurloze tot lichtgele visceuze vloeistof

pH onverdund:  5

Relatieve dichtheid (20°C): 1.02

Viscositeit (20°C): 340 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 en direct zonlicht vermijden.

Product toepasbaarheid

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is SURE Hand Dishwash geschikt voor gebruik op alle, in keukens voorkomende, 
materialen. 

Milieu-informatie

* SURE Hand Dishwash is 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B test.

De oppervlakte-actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU wetgeving voor 
reinigingsmiddelen (Europese detergenten-verordening), EC 648/2004. SURE Hand Dishwash is in afwachting van de toekenning van het 
EU Ecolabel.

Beschikbare verpakkingen

SURE Hand Dishwash is beschikbaar in een 1L flacon en 5L can, beiden geschikt om te recyclen/recycleren. 5L cans kunnen gebruikt 
worden om de 1L flacon te hervullen voor het dagelijkse gebruiksgemak.
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