
Persoonlijke hygiëne 
 

 

Productnaam  HYDRO GEL  
Handzeep voor regelmatig gebruik 

 

Algemene beschrijving : 
 

Hand gel, licht geurend met een aroma van rozen. Door zijn 
neutrale PH-waarde kan dit product zoveel gebruikt worden als 
nodig. 

Eigenschappen : 
 

Product speciaal samengesteld voor het wassen en de 
behandeling van handen, reinigt en maakt de handen zacht 
 
 

     gevarenpictogram                   Gebruikspictogram 
 
                                  

                                                                                             

GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% vlgs.: 

Regulation 648/20047CE 

Verpakking :    
 
HAHP006 : 4 Liter container – verpakt per 4 stuks 
HAHP007 : 4 Liter container – verpakt per 2 stuks 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van ongeluk of onveiligheid raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
 

Houd in originele verpakking goed gesloten. Bewaar dit product niet in de buurt van intensieve hitte of kou. Voorkom bevriezing. 
Niet in directe zonlicht bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
 

 
Gebruik dit product direct, spoel af met water en droog af. 

Technische data :  
 

Mogelijkheden :  Geconcentreerde gel. Aangenaam geurend, 
biologisch afbreekbaar 
  

Specificaties :   

  

Uiterlijk Parelachtige vloeistof 

Kleur Paars / Roze 

Geur Flora 

PH (10º)    6.0 – 7.0 

Dichtheid 1.022 – 1.026 G/cc. 
 

Samenstelling : Anionogene en non-ionogene amfoterische  
oppervlaktereinigers, verdikkingsmiddel, parelachtig, parfum en 
conserveringsmiddelen. 

Veiligheid en gebruik : 
 

Slik niet in, houd buiten bereik van kinderen. Wanneer dit product ingeslikt wordt raadpleeg direct huisarts en laat wanneer 
mogelijk het label van dit product zien.  
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. 

mailto:profesional@thomil.com

