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PreClean® HandGel 
Technische Product Informatie 

Eigenschappen:   

Uiterlijk :  Viskeuze vloeistof
Kleur :  Kleurloos
Reuk :  Alcoholgeur
Dichtheid: 0.84 g/cm3
Vlampunt : 18°C 

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):   
 
 
 
 
 
 
 
H-Zinnen:  H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-Zinnen:  P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open  
  vuur, hete oppervlakken. — Nietroken.
  P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een 
  ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
  P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
  voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
  aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien  
  mogelijk; blijven spoelen.
  P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts  
  raadplegen.
  P370+P378 - In geval van brand: blussen met 
  bluspoeder.
  P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats  
  bewaren. Koel bewaren.
  P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een 
  verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 
  overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of  
  internationale regelgeving.

GHS02
Gevaar

PreClean® Handgel maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, 
PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen 
en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg 
bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS 
en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan 
het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS  
bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen  
leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en  
verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 4 november 2019

Bijzondere voordelen:  

• PreClean® HandGel reinigt uw handen meteen zonder onaan-
gename geuren.

• PreClean® HandGel is zacht voor uw handen en ruikt
• aangenaam.
• PreClean® HandGel reinigt uw handen zonder water.

GHS07

Toepassingmogelijkheden: 
 
PreClean® HandGel is een pH neutrale, hygiënische, pasteuze 
handreiniger met extra huidverzorgende eigenschappen en met 
een sterk kiem reducerend vermogen. PreClean® HandGel is een  
fantastische reiniger voor handen met alcohol en verzorgende  
eigenschappen waardoor handen effectief en veilig schoon  
worden. 

PreClean® HandGel is een doeltreffende reiniger voor handen, in 
alle branches waar men in aanraking komt en veelvuldig gewerkt 
wordt met mensen, dieren en planten of beroepshalve in onhy-
giënische ruimtes komt. Een zeer geringe hoeveelheid PreClean® 
HandGel brengt, ook bij de vuilste handen, al een optimaal resultaat  
teweeg. PreClean® HandGel is een modern en nieuw ontwikkelde 
samenstelling voor het beste resultaat.

Gebruiksaanwijzing: 

1. Breng een geringe hoeveelheid PreClean® HandGel aan op de 
handen.

2. Wrijf PreClean® HandGel in de handen totdat de gel volledig 
is verdwenen


