
S Reinol K Extra Mv

Handzeep voor hardnekkig vuil

Omschrijving
Soft Care Reinol K Extra Mv is een handenreinigingsproduct, speciaal ontwikkeld voor
frequent gebruik in keukens, werkplaatsen alsook voor alle andere algemene plaatsen
waar men in contact komt met vetten en vuile smeerolie. De samenstelling van het
product op basis van een mengel van oppervlakte-actieve stoffen en polyethuraan met
schurende inwerking, laat een efficiënte verwijdering van de meest hardnekkige
vervuilingen toe.

Eigenschappen
•   Soft Care Reinol K Extra Mv is samengesteld uit een combinatie van fijne deeltjes

polyethuraan met schurend effect en reinigende bestanddelen.
•   De mechanische inwerking tijdens het wassen maakt het mogelijk de handen

grondig te reinigen en tegelijkertijd de huid met zachtheid te behandelen.
•   Soft Care Reinol K Extra Mv is geschikt voor het frequent wassen van de handen. Het

product bevat geen solventen noch zeep en is pH-neutraal.
•   Het product bevat bevochtigers met citroengeur, die de huid een verzorgend effect

geven en zachter maken.
•   Dankzij de relatief vloeibare vorm van het product, is het zeer eenvoudig aan te

brengen op de handen.
•   Soft Care Reinol K Extra Mv werd geformuleerd volgens de Europese Cosmetica

richtlijnen en is dus veilig in gebruik, indien toegepast volgens de
gebruiksaanwijzing.

Voordelen
•   Bevat hydraterende bestanddelen
•   Is eenvoudig aan te brengen op de handen
•   Verwijdert op efficiënte wijze alle vervuilingen, zelfs de meest hardnekkige en

vettige vervuiling
•   Reinigt de handen grondig in alle zachtheid
•   Geschikt voor frequent gebruik
•   Citroengeur

Gebruiksaanwijzing
Een dosis aanbrengen op de droge handen. Het product goed uitwrijven op de handen.
De handen lichtjes bevochtigen en vervolgens wrijven tot de vervuiling oplost en
verdwijnt. De handen vervolgens grondig spoelen en drogen.



S Reinol K Extra Mv

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Beige pasta
pH waarde (onverdund): 5.5
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 Reinol K Extra Mv is beschikbaar in 6 x 2.5L.
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