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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

  

 
 

 

HAND CLEANSER 

EXTRA - Industrie handzeep met 

natuurlijke korrel 
 

 

PRODUCTBESCHRIJVING 
 

Rode industriële handzeep met natuurlijke korrel voor het reinigen van industriële vervuilingen. Bij uitstek 
geschikt voor het verwijderen van smeermiddelen en vet (mineraal en aardolie basis). HAND CLEANSER 
EXTRA is zacht voor de huid, heeft een actieve, indringende reinigende werking, verzorgt de handen en 
voorkomt huidirritatie. Het product bevat milde detergenten, milde solvents en een huidvriendelijke 
natuurlijke korrel om hardnekkig vuil van de handen af te halen zonder borstelen.  

 

 

VOORDELEN 
 

• Reinigt, verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie; 

• Bevat milde detergenten, oplosmiddelen -> bij uitstek geschikt voor smeermiddelen en vet;    

• Huidvriendelijk schuurmiddel -> poriëndiepe reiniging zonder borstelen; 

• Bevat lanolinederivaten -> tijdens het reinigen worden de handen weer ingevet ; 

• Verstopt afvoerleidingen niet. 

 

 

TOEPASSING 
 

Voor middelzwaar vervuilde handen bijv. in werkplaatsen.  

 

 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  rode gelei met schuurkorrels 
Geur ............................................................................  geen 
Dichtheid bij 20oC. ......................................................  1.0 
Oplosbaarheid .............................................................  oplosbaar in water 
Ontvlambaarheid .........................................................  niet brandbaar 
pH concentraat ............................................................  8.0 
Opslagcondities ..........................................................  gesloten verpakking, vorstvrij 
Houdbaarheid .............................................................  18 maanden 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Slechts een kleine hoeveelheid zeep op de droge handen doen. De HANDCLEANSER EXTRA in de huid 
wrijven totdat het vuil zichtbaar loslaat. Dan met water de handen al wrijvend wassen en afspoelen.  

  

 

VERPAKKING 
 

Blik 4,5 liter Ref. D7017-4-5 x 4 
Emmer 10 liter Ref. D7017-10 x 1 
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