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EIGENSCHAPPEN 
 

• Siliconenvrij en reukloos. 

• Eenvoudig aan te brengen. 

• Vormt vóóraf een optimale bescherming tegen vuil. 

• Voelt natuurlijk aan. 

• Houdt de huid zacht en soepel. 

• Maakt het gebruik van (agressieve) reinigingsmiddelen overbodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Hand Protector is een beschermende barrièrecrème die na het aanbrengen een onzichtbare, vuilafstotende film vormt die in de buitenste laag 
van de huid trekt. Hand Protector beschermt de huid tegen het indringen en hechten van allerlei soorten vuil en werkt als een onzichtbare 
handschoen. Met Hand Protector zijn de handen beschermd tegen ernstige vervuilingen, zoals verf, vet en olie, plamuur, kit en lijm.  
 
Hoewel het werkt als een onzichtbare handschoen, voelt Hand Protector natuurlijk aan en houdt het de huid zacht en soepel.  
 
Wanneer de handen na bepaalde werkzaamheden vuil zijn geworden, kunnen deze met alleen water of eventueel zeep worden gereinigd. 
Hierdoor is het gebruik van de vaak agressieve reinigingsmiddelen overbodig.  
 
Door de handige aerosolverpakking is Hand Protector zeer gebruiksvriendelijk en zuinig en kan het zowel binnen als buiten de werkplaats 
worden gebruikt. 
 

ALGEMEEN 
 

VERPAKKING Aerosol 150 ml  

ARTIKELCODE 04.4171.9999  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Waterige emulsie van vuilafstotende stoffen in combinatie met huidbeschermende bestanddelen 

Volumieke massa / dichtheid:  860 kg/m³ 

Consistentie:    Crème-achtig 

Oplosmiddelen:    Geen 

Verwerkingscondities:  Geen beperking 

Soort ondergrond:    Handen 

Voorbereiding van de ondergrond:  De handen dienen schoon en droog te zijn. 

Methode van aanbrengen:   Bus goed schudden voor gebruik. Een royale hoeveelheid Hand Protector op de handen aanbrengen en  
gelijkmatig inwrijven. Hierbij vooral de nagels en de nagelriemen niet vergeten. Minimaal 1 minuut laten  
inwerken. Na de werkzaamheden de handen met normale wasbewegingen onder de kraan wassen, bij  
voorkeur met Innotec Safe Hand Clean Plus en warm water. 

Kleefvrijheid:    Goed, na droging 

Aanbevolen laagdikte:   Een dunne, egale laag 

Reinigen handen:    Met water 

Houdbaarheid:    18 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel, droog en vorstvrij bewaren 

Batchcodetype:    F 

Bijzonderheden:    Vanwege de huidverzorgende oliën minder geschikt om te gebruiken in de buurt van oppervlakken die  
later geschilderd of gespoten gaan worden. 

EAN-Code:    5400563025505 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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