
Soft Care Plus
Handzeep met bacteriostatische werking

Productomschrijving
Soft Care Plus is een handzeep met bacteriostatische werking. Soft Care Plus
is ongeparfumeerd en daardoor ook geschikt voor omgevingen waar voedsel
wordt verwerkt.

Belangrijke eigenschappen
 Soft Care Plus is een handreinigingsproduct gebaseerd op oppervlakteactieve
stoffen, bactericides, verdikkende polymeren en kleurstoffen. De effectieve
oppervlakteactieve stoffen zorgen voor een uitstekende verwijdering van vuil,
emulgering van het verwijderde vuil en stabilisatie van de emulsie.

 Dit product is geformuleerd met Triclosan, een bactericide die zeer effectief is
tegen zowel diverse Gram-negatieve als Gram-positieve bacteriën, die
voorkomen op de huid of hier tijdelijk op kunnen voorkomen. Triclosan heeft een
langdurige werking: deze component blijft actief tegen bacteriën, zelfs na het
wassen en drogen van de handen.

 Soft Care Plus is ongeparfumeerd, waardoor het geen invloed heeft op de
smaak van voedingsmiddelen en het product bij uitstek geschikt is voor
omgevingen waar voedsel verwerkt wordt.

Voordelen
• Bevat Triclosan, een effectieve bactericide
• Effectieve en grondige reiniging
• Ongeparfumeerd (geschikt voor gebruik in omgevingen waar voedsel

wordt verwerkt)

Gebruiksaanwijzing
Breng één à twee doseringen Soft Care Plus aan op de handen. Handen
wassen met handwarm water. De handen afspoelen met water en goed droog
maken. Droge handen zijn essentieel voor een goede handhygiëne.

Technische gegevens
Vorm: Groene visceuze vloeistof
Soortelijk gewicht [20 ºC]: 1,03
Viscositeit [mPa.s; 25 ºC]: 700
pH (puur): 5,5
De bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet
gebruikt worden als product specificaties.

Veilige hantering en opslag
Bewaren in de originele gesloten verpakking bij voorkeur in donkere omgeving.
Niet blootstellen aan extreme temperaturen (bewaren bij temperatuur > - 5 ºC
en < 40 ºC).

Volledige informatie over het gebruik en het verwijderen van dit product vindt u
op het separaat geleverde productveiligheidsblad.
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