
 

 

 

  

  
Descriere și caracteristici 

DL20 Neutral Hand Cleaner și un detergent lichid pentru 

spălare și igiena mâinilor, datorită pH-ului său neutru și a unui 

parfum delicat nu irită pielea, dezvoltăo spumă care curăță ușor 

mâinile, făcând mâinile moi și proaspete. 

DL20 Neutral Hand Cleanser amestec fin de substanțe 

emoliente formulate pentru un detergent hidratant neutru 

specific igienei și îngrijirii mâinilor. 

Bogat în glicerină, curăță delicat, menține pielea moale și 

asigură hidratarea corectă 

Câmpuri de aplicare 

DL20 Det <gente  Mani Neutral deosebit de delicat în acțiunea 

sa nu modifică pH-ul fiziologic al pielii, deoarece este formulat 

cu componente cu compatibilitate ridicată a pielii și, prin 

urmare, recomandat în toate mediile în care este necesară o 

curățare și o igienă deosebit de precisă a mâinilor, de către 

operatorii profesioniști din industria alimentară, în exercițiile de 

distribuție a alimentelor și  în catering colectiv și de către 

profesioniștii din domeniul sănătății din spitale, laboratoare de 

analiză, clinici etc. 

Mod de utilizare 

• Aplicați DL20 Pure Neutral Hand Cleanser , prin 

automatele corespunzătoare, direct pe mâini și frecațicu 

atenție în special în zonele cele mai dificile de curățat, cum 

ar fi partea interioară a degetelor și în jurul unghiilor, 

adăugând apă dacă este necesar. 

• Clătiți bine. 

• Utilizați produsul în conformitate cu bunele practici de lucru, 

evitândsau dispersând produsul în mediu. 
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Neutral Hand Cleaner 

Proprietăți chimice și fizice 

Compozitie: Agenti tensioactivi 

anionici, derivati de ulei de cocos, 

glicerina, acid lactic, esente parfumate 

Aspect fizic: Lichid lăptos cremos de 

culoare albă 

Miros: Neutru 

Greutate specifică g/ml: 1,00 Ph: 

4,0±0,5 

Solubilitatea în apă: completă 

Biodegradabilita: Conforme al Reg. 

Ce. 648/2004 

Natura pericolului și sfaturi 

• A nu depăși în utilizare 

• Păstrați produsul la îndemâna 

copiilor 

• În cazul contactului cu ochii spălați 

bine 

• Nu înghițiți 

• EXCLUSIV PENTRU NOI( 

PROFESIONIST 

Ambalare 

• Carton 4 Rezervoare de 5lt. 
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