
SURE® Hand Wash

En mildt parfumeret håndsæbe bestående af
plantebaserede ingredienser

Beskrivelse
SURE Hand Wash er en del af en unik plantebaseret serie, bestående af 100% biologisk
nedbrydelige professionelle produkter til alle behov inden for daglig rengøring og
personlig pleje. SURE Hand Wash er en mild håndsæbe, som effektivt renser og plejer
huden. Produktet indeholder en 100% naturlig parfume, som giver en frisk duft, og med
de plantebaserede ingredienser er det et ansvarsbevidst valg for din virksomhed. SURE
Hand Wash har en meget høj sikkerhedsprofil. Det er biologisk nedbrydeligt* og fri for
parabener og andre konserveringsmidler.

Egenskaber
•   Indeholder plantebaserede ingredienser fra naturlige og vedvarende ressourcer
•   100% biologisk nedbrydeligt
•   Renser hænderne og gør dem hygiejnisk rene
•   Fri for konserveringsmidler (fri for parabener)
•   100% naturlig parfume for en frisk duft af citrus
•   Ingen miljø faremærkninger. Ingen sikkerhedsadvarsler ved brug af produkt

Fordele
•   Udnytter natures kræfter for at reducere miljøpåvirkningen og give ro i sindet
•   Mild formulering for beskyttelse af brugerens hud
•   Ikke faremærkeklassificeret for at sikre, at produktet er sikkert og nemt at anvende,

så det beskytter sundheden i din virksomhed

Brugsanvisning
1.  Anvend 2 ml SURE Hand Wash på våde hænder
2.  Skum sæben og påfør grundigt på hænder og håndled i 30 sekunder
3.  Skyl med lunkent vand
4.  Tør hænderne grundigt. Tørre hænder er afgørende for at forebygge

krydskontaminering og hudirritation



SURE® Hand Wash

Tekniske data
Udseende: Klar gullig væske
pH-værdi (ufortyndet): 2
Relativ vægtfylde (20°C): 1.02
Viskositet: 300
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket
originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.
Kun til professionelt brug/specialister.

Miljøinformation
* SURE Hand Wash formulering er 100% biologisk nedbrydelig i henhold til OEDC 301B test.

Emballagestørrelser
SURE Hand Wash er tilgængelig i 500ml flasker, egnet til genanvendelse.
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