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PRO HAND CLEANER / NO - TOUCH 
Speciale handreiniger voor sterk hechtend vuil 

✓ Bevat vuil oplossende esteroliën 

✓ Vet inbrengend 

✓ Zeepvrij 

✓ Geparfumeerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING: 
PRO HAND CLEANER / NO - TOUCH is vooral geschikt voor het 
verwijderen van sterk hechtend vuil, bijv. van lak, harsen, lijmen, verf 
en bitumen. Het reinigende effect van het product wordt ondersteund 
door olijfzaadpoeder, waarvan de korrelstructuur en korrelfijnheid 
speciaal zijn aangepast aan dit soort gebruik. Door het lage soortelijk 
gewicht zijn verstoppingen van afvoeren en leidingen niet te 
verwachten. De gehele formulering en de pH-waarde van het product 
is aangepast aan de natuurlijke zuurmantel van de menselijke huid, die 
in zijn functies niet wordt beïnvloed door het product. Lipide-
herstellende ingrediënten zorgen voor een extra verzorgende werking. 
Bescherm de Pro Hand Cleaner / No - Touch tegen bevriezing. 
 
TOEPASSINGEN: 
Pro Hand Cleaner / No - Touch verwijdert snel en grondig roet, bitumen, 
lijm, kitten, harsen, plamuur drukinkt, verf en vet. Door de toevoeging 
van huidvriendelijke was actieve substanties en een korrel op basis van 
olijvenpitten heeft de Pro Hand Cleaner / No - Touch de eigenschap dat 
ook bij veelvuldig gebruik geen huidirritaties ontstaan. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Handen niet 
nat maken, een beetje Pro Hand Cleaner / No - Touch aanbrengen en 
goed inwrijven tot de vervuiling is opgelost. Goed naspoelen met water, 
na gebruik steeds goed sluiten. 
 
SPECIFICATIES: 

  

pH-waarde 13,3 

Vlampunt 62°C 

Relatieve dichtheid (bij 20°C) 0,93 

Wateroplosbaarheid Mengbaar met water 

Smeltpunt/smelttraject 35°C 

Houdbaarheid 12 maanden. Droog, koel en vorstvrij 
bewaren 

 

Artikelnummer: Kleur: Hoeveelheid: Product: 

4301 Beige 1000 ml Pro Hand Cleaner 

4302 Beige 2000 ml Profi Hand Cleaner 

4303 Beige 1000 ml Pro Hand Cleaner / 
No - Touch 

 
 

 

 

 


