
 

 

Productnaam  HYDROALCOHOLIC LOTION   
Op alcohol gebaseerde hand gel 

 

Algemene beschrijving : 
 

HYDROALCOHOLIC LOTION is een op alcohol (70%) 
gebaseerde hand gel voor een diepe en veilige handhygiëne.  
Voor regelmatig gebruik, zonder de handen na te hoeven 
spoelen met water. 

Eigenschappen : 
Geschikt voor mensen die vaak hun handen moeten wassen. 
Bijvoorbeeld mensen die veel met geldstukken werken of 
bankbiljetten, of voor mensen die vanwege hygiënische 
noodzaak hun handen vaker moeten wassen zoals 
verpleegsters, artsen, tandartsen, massage therapeuten, 
schoonheidsspecialisten ed.  
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Company certified by BVQI: 

ISO 9001 / ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
 

Verpakking :    
 

HAHP063 : fles 500 ml – verpakt per 8 stuks 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van ongeluk of onveiligheid raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
Houd dit product verre van vlammen of ontstekingen, en voorkom opslag in ruimten waarbij de temperatuur hoger is dan 350C.  

Gebruikersinstructie :  
 

Voor extern gebruik. 
Gebruik ongeveer 5 ml. op een gezonde, schone en droge 
huid.  
Wrijf gedurende 1-2 minuten totdat het geabsorbeerd is. 
Niet na-afspoelen. 
Niet gebruiken indien overgevoelig voor de componenten of 
voor lange tijd. 
Gebruik voorzichtig bij kinderen onder de 2 jaar. 
 

 

Technische data :  
Mogelijkheden :  Hydro alcohol hand gel zonder naspoeling  

Specificaties :   

Uiterlijk Heldere vloeistof 

Kleur kleurloos 

Geur Alcohol 

Dichtheid (200C) 898 – 902 kg/m3 

pH 6,5 – 7,5 

Samenstelling : water mengsel gebaseerd op alcohol 

Veiligheid en gebruik : 

Gevaar: bevat Ethylalcohol en Isopropanol. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Houd uit de buurt van warmte, hete 
oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken! Bewaar op een goed geventileerde plaats en houd 
de fles goed gesloten. 
Vermijd contact met ogen, veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Bij oogcontact: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien dit makkelijk gaat. 
Raadpleeg huisarts! 
Bij brand: gebruik ABC poederblusser. 
Material Safety Data Sheet is op verzoek verkrijgbaar maar is ook te downloaden van www.tripleclean.nl en/of www.thomil.com.  
Middel is voor professioneel gebruik 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 
 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 
Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 

Persoonlijke hygiëne 
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