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EIGENSCHAPPEN 
 

• Multifunctionele handreiniger. 

• Veilige reiniging. 

• Huidvriendelijke samenstelling, dus geschikt voor dagelijks gebruik. 

• Versterkte werking door zachte, intelligente kunststofkorrel. 

• Aangename geur. 

• Hydraterend en beschermend. 

• Zuinig in het gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Safe Hand Clean Plus is een unieke, multifunctionele handreiniger die op een veilige manier zeer uiteenlopende soorten vervuilingen van de 
handen verwijdert en daarna een beschermende, vochtinbrengende laag achterlaat. 
 
De speciale huidvriendelijke en reinigingsactieve stoffen in Safe Hand Clean Plus worden versterkt door een zachte en intelligente, niet-
schurende kunststofgranulaat. Hierdoor is het mogelijk om vervuilingen, zoals smeer, olie, kit, verf, 2-componentenlak, plamuur, lijm en inkt 
grondig te verwijderen zonder dat de handen schraal worden of geïrriteerd raken, zelfs na veelvuldig en dagelijks gebruik. 
 
Het product ruikt aangenaam en bevat geen oplosmiddelen. Safe Hand Clean Plus reinigt desondanks snel en grondig en heeft een 
hydraterende werking. Een goede reiniging wordt in het product gecombineerd met een uitstekende huidvriendelijkheid. De handen voelen na 
gebruik van het product weer zacht en soepel aan. 
 
Safe Hand Clean Plus kan zowel op natte als op droge handen worden gebruikt en is economisch in het gebruik. Hierdoor kan het product in 
uiteenlopende situaties worden ingezet. Met warm water wordt het product snel en gemakkelijk afgespoeld. Na het afdrogen zal een prettig en 
aangenaam gevoel achterblijven. 
 
Door de handige verpakking in tubes van 250 ml met antidrupsluiting en ophanghaak is Safe Hand Clean Plus zeer gebruiksvriendelijk en 
gemakkelijk toepasbaar, zowel binnen als buiten de werkplaats. Daarnaast is het product ook verkrijgbaar in een economische 3-liter-
verpakking. 
 
Om de handen te beschermen tegen ernstige vervuilingen, kan ook Innotec Hand Protector worden gebruikt. 
 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Tube 250 ml | Pot 3 L 

ARTIKELCODE 04.4074.9999| 04.4075.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis:     Huidvriendelijke reinigingsactieve stoffen, versterkt door een intelligent kunststofgranulaat 

Volumieke massa / dichtheid:  930 kg/m³ 

Consistentie:    Dik vloeibaar 

Viscositeit:    ± 2800 mPa.s (bij 20°C) 

Tests:     Nog niet bekend 

Verwerkingscondities:   Geen beperking 

Soort ondergrond:    Handen 

Methode van aanbrengen:  Safe Hand Clean Plus aanbrengen op droge of natte handen en goed inwrijven tot het vuil is opgelost. 
Eventueel een kleine hoeveelheid water toevoegen om een zachtere reiniging te verkrijgen. Goed 
afspoelen met warm of koud water. Handen goed afdrogen. 

Houdbaarheid:    24 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:   Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:   F 

Bijzonderheden:    pH-waarde: 7,5 (bij 20°C) 

EAN-Code:    Tube 250 ml 5400563025352 

    Pot 3 L 5400563025444 

 

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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