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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en 
ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 
beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om 
altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht 
voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Technische gegevens
Consistentie Gel
Dichtheid van gemengd product Ca. 1,04 g/ml
Zuurtegraad pH 6 +/- 1
* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De 
informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving
Soudal Swipex Handreiniger is een hoog 
effectieve reinigingsgel met microkorrels, 
speciaal ontwikkeld om hardnekkige vervuiling 
te verwijderen van handen. Geschikt voor o.a. 
lijm, silicone, PU schuim, verf en olie. Bevat 
Sericin met hydraterende werking dat de huid 
zacht houdt.

Eigenschappen
 Geschikt voor het reinigen van handen
 Uitstekende reinigingseigenschappen
 Bevat huidverzorgende producten
 Bevat abrasieve microkorrels
 Niet antibacterieel

Toepassingen
 Reinigen van handen

Leveringsvorm
Kleur: rood
Verpakking: 1 L bus met pomp

Houdbaarheid
3 jaar in ongeopende verpakking op een droge 
en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C 
en  +25°C. Na opening binnen 12 maanden te 
gebruiken. Het product kan troebel worden of 
gedeeltelijk bevriezen bij temperaturen onder 
0°C. Het zal echter bruikbaar blijven na 
ontdooiing.

Verwerking
Doe de benodigde hoeveelheid product op de 
handen, wrijf tot het vuil is opgelost en spoel 
voorzichtig af. Om het product het best te 
benutten, is het aanbevolen de handen niet te 
bevochtigen noch vooraf noch tijdens het 

wrijven.
  

Veiligheidsaanbevelingen
Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen 
met water. Raadpleeg een arts als de irritatie 
aanhoudt. Bij inname de mond overvloedig 
spoelen met stromend water. Vermijd inslikken 
van het product. Raadpleeg onmiddellijk een 
arts.

Opmerkingen
 Het product is onderworpen aan de 

verplichtingen vermeld in de EG-
verordening 1223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 betreffende cosmetische producten. 
Het product is niet onderworpen aan de 
verplichting om informatie in de supply 
chain te delen, zoals wordt voorgesteld in 
de titel IV van het EG-verordening 
1907/2006 van 18 december 2006 
(REACH), zoals vermeld in de techniek. 2, 
lid 6, letter B.

 CPNP notificatie nummer (ref art 13 – CE 
Richtlijn 1223/2009) – N° 1876602.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze technische fiche is het 
resultaat van proeven, controles en ervaring. 
Ze is van algemene aard, en houdt geen 
aansprakelijkheid in.


