PRODUCT INFORMATIE

HEAVY DUTY WIPES
Wet Wipes voor de handen
Voor huidvriendelijke verwijdering van sterke en sterk
hechtende verontreinigingen, verf en vernis
PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

▪
▪
▪
▪
▪

snelle en grondige reiniging zonder gebruik van water en zeep
non woven wipes, verzadigd met een hoog efficiënte, maar milde reinigingsoplossing
een geruwde zijde verhoogd het reinigend effect zonder extra schurende
component
reinigingsvloeistof welke aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijke
huid is aangepast
geparfumeerd

TOEPASSINGSGEBIED:
LORDIN® HEAVY DUTY WIPES worden gebruikt wanneer geen water
beschikbaar is voor zowel pre- als hoofdreiniging van de handen om snel
sterke of sterk hechtende vervuiling te verwijderen. Ideaal bij mobile
toepassing.

GEBRUIK:
Wrijf de handen of het onderdeel met een tissue schoon en laat drogen. De
licht geruwde doek maakt het mogelijk om hardnekkig vuil te verwijderen. In
goed gesloten verpakking bewaren.

LET OP:
Niet aanbrengen op geïrriteerde of beschadigde huid. Contact met de ogen
vermijden. Niet inslikken. Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 3 jaar.

VERPAKKINGSGROOTTES:
Het product is beschikbaar in:
Bus met 80 wipes

1 doos

6 bus

SAMENSTELLING VOLGENS INCI:
AQUA, PROPYLENE GLYCOL, DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-23,
DIMETHYL ADIPATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, SODIUM
LACTATE, GLYCERIN, HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT EXTRACT,
SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, POTASSIUM SORBATE, ALCOHOL,
LIMONENE, PARFUM
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Ons toepassingstechnisch advies en onze overige aanbevelingen, die geen toezegging van eigenschappen van
onze producten betekenen, berusten op jarenlange ervaringen. Ze zijn echter – ook met betrekking tot
beschermingsrechten van derden en buitenlandse wetgeving – niet bindend en bevrijden onze klanten niet van
de verplichting, onze producten en procedures zelf op hun geschiktheid voor het gebruiksdoel te controleren.

Stand: 05/2020

Opslag:
Het product kan in originele, gesloten verpakkingen ten minste 30 maanden
(vanaf productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard worden. Tegen vorst
beschermen.
De houdbaarheid na de eerste maal openen (PAO = Period after Opening) is
op de verpakking aangegeven.

