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LUX® Hand Soap

Milde handzeep
Omschrijving
Soft Care LUX Handsoap is een zeer mild handreinigingsproduct. Dit kwaliteitsproduct
is geschikt voor gebruik in badkamers van hotels, in restaurants en in doucheruimtes
van sportclubs, ontspanningsfaciliteiten of wellnesscentra
Eigenschappen
• Soft Care LUX Handsoap is een mild mengsel van oppervlakteactieve stoffen en
bevochtigers.
• Het product reinigt en verzorgt de huid op een milde manier zonder irritaties te
veroorzaken.
pH-neutraal
Dermatologisch goedgekeurd
De bevochtigingsmiddelen in het product verzorgen de huid tijdens het wasproces
Geparfumeerd met een uitstekend uniseks parfum en produceert een rijkelijk
schuim.
• Het hoogwaardige merkimago van LUX zorgt voor vertrouwen bij de gebruiker en
verbetert het kwaliteitsimago van uw bedrijf.
• Geschikt voor de gevoelige huid (pleistertest)
• Gecertificeerd met het Nordic Swan en het Europese Ecolabel
•
•
•
•

Voordelen
• Een bekend en vertrouwd merk
• Zeer mild voor de huid
• Geschikt voor frequent gebruik
• Rijkelijk schuimend
• Kan ook als badschuim gebruikt worden (vormt geen zeepresten)
• Aangenaam parfum voor hem en haar
• pH-neutraal
Gebruiksaanwijzing
1 of 2 doseringen aanbrengen op vochtige handen en inmasseren zodat er een rijke
schuimlaag ontstaat. De handen goed spoelen met water en vervolgens grondig
afdrogen.
Om een goede handhygiëne te respecteren is het cruciaal om handen goed te drogen.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Witte viscose vloeistof met parelmoereffect
Geur: LUX geur, unisex
pH waarde (onverdund): 4.9
Relatieve Dichtheid (20°C): 1.04
Viscosité (20°C): ≈4000 mPa.s
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Beschikbare verpakkingen
Soft Care LUX® Hand Soap is beschikbaar in 24x0.25L en 4x1.3L.
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