SCALP MAINS PRODERM GM
Microbendodende zeep met een beschermend en verzachtend effect, conform aan de norm
NFT .73 102
I / Voor welke behandelingen kan dit product worden gebruikt?
Dit product is een gel zeep met ‘microbolletjes’ voor het wassen van de handen. De ontvettende
kracht wordt benadrukt door de werking van de ‘microbolletjes’.
Doeltreffend voor elk type van vervuiling: olie, vet, smeerolie, lijm, hars, teer, rubber, verf. Kan
gebruikt worden in de werkplaats, bij werken op de werf, in de garage, op boten, aan wagens en
vrachtwagens, bij de particuliere werkzaamheden, enz. …..
II / Voordelen van het produkt
 Sterk ontvettend vermogen
 Produkt met een aangename geur
 Tast de bouwmaterialen niet aan
 Niet etiketeerbaar volgens de geldende reglementering.

 Zeer polyvalent in gebruik
 Snel werkend

III / Fysische en chemische eigenschappen
 Thixotrope gel zeep
 pH : 8
 Oranje kleur
 Niet vorstbestendig maar zelf herstelldend.
 Soortelijke massa : 0.92 g / cm bij 20°C
 Vlampunt : onontvlambaar
IV / Praktische tips bij gebruik
1. Verdunning : Het produkt niet verdunnen, het is klaar voor gebruik..
2. aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Zeepverdeler, zeep dispenser.
3. Werkwijze : Breng een dosis van het produkt aan op droge handen. De handen intens goed
wassend wrijven en de nagels extra goed verzorgen. Als alle vuil volledig opgelost is, handen goed
spoelen onder ruim water en afdrogen.
Gebruik de meegeleverde doseerpomp voor het doseren.
4. Duur van de behandeling : Onmiddellijke actie
5. Omgevingstemperatuur : Niet belangrijk.
6. Verbruiksrendement : Eén dosis of meer, naar gelang hoe vuil de handen zijn.
V / Voorzorgen bij aanbrengen
1. Bescherming van de oppervlakten : stelt geen speciale problemen voor de ondergronden.
2. Bescherming van de gebruiokers : Niet irriterend voor de huid. Indien zeep in de ogen en op de
huid komt, spoelen met helder water.
VI / Reinigen van de materialen
Niet van toepassing.
VII / Verpakking en stapeling, stockering
 In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L.
 In 1 L verpakking, verzamelbox van 20 eenheden
Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate
aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te
testen
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