Triformin® HR
Handenwasmiddel met huidbescherming, fosfaatvrij

Verwijdert :

Voedselresten, olie- en vetresten, geurtjes, aarde, hardnekkig vuil, enz …

Gebruiksgebieden : Handenreiniging in ziekenhuizen, keukens, kantines en
levensmiddelenbedrijven waar hygiëne een grote rol speelt.

TRIFORMIN® HR
is een mild handenreinigingsmiddel op basis van hervettende componenten, dermatologisch getest.
Op basis van zeer milde, natuurlijke zeep met beschermende en verzorgende eigenschappen.
Zeer huidvriendelijk en zwak geparfumeerd.
Hardnekkige of aanklevende resten worden zeer goed afgeweekt en opgelost. Sterke geuren, zoals
bv. van uien, worden geneutraliseerd. Triformin® HR bevat geen storend parfum.

GEBRUIK EN DOSERING
Voor een optimale, handige en hygiënische dosering adviseren wij het gebruik van de Triformin®
zeepdispenser.
Ca. 3- 5 ml Triformin®HR via de zeepverdeler op de droge onderarmen en handen verdelen
(ongeveer3x de hendel overhalen).
Gedurende 30 seconden inzepen, duimen niet vergeten! Aansluitend grondig afspoelen onder
stromend water, liefst koud of eventueel lauw, doch nooit warm water! Grondig afdrogen met een
wegwerphanddoek.
Voor de goede orde aansluitend een alcoholhoudend desinfectiemiddel gebruiken.

TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
Aqua, Tea- oleate, Propylène glycol, sodium Laureth Sulfate, Triethanolamine, PEG-9-cocoglycerides,
Sodium chloride, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, cocoamidopropyl betaïne, isopropyl alcohol,
parfum, phenoxyethanol, methyl-, ethyl-, butyl-, propyl-, isopropylparaben

Soortelijk gewicht (20°C) : ca. 1,0 g/cm3
pH-waarde concentraat : ca. 8,3
Viscositeit (concentraat, 20°C) : > 2000 mPas
Biologische afbreekbaarheid : de in het product aanwezige grondstoffen zijn voor meer dan 90%
biologisch afbreekbaar.
Fysiologie : Het product bevat geen pesticiden of gechloreerde koolwaterstoffen. Bij correct
gebruik wordt voldaan aan de geldende normen.
Houdbaarheid : 30 maanden, bij een temperatuur van 0 – 25 °C
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Triformin® HR
GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Triformin® HR is een ongevaarlijk product. Er zijn geen specifieke maatregelen vereist.

ECOLOGISCHE INFORMATIE
Vrij van GMO’s (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten.
De oppervlakteactieve stof in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid
vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergenten

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
300130
300148
300161

Verpakkingsvorm
jerrycan 10 lit
karton 10 x 1 lit
karton 12 x 0.5 l

981050 triformin ellbow -dispenser

1 lit
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