
Deb® Agro POWER WASH

Product Informatie Blad

Omschrijving: Parfumvrije, niet geur overdraagbare 
handreiniger met polyethyleenkorrels voor het 
verwijderen van oliën, vetten en algemene vervuiling.

Gebruik: Voor gebruik in algemene industrie en door 
onderhoudspersoneel in de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing: Neem 1 dosering in droge handen, 
goed inwrijven om al het vuil van de huid los te krijgen.  
Daarna afspoelen met schoon stromend water, 
vervolgens handen goed drogen.  

Eigenschap Voordeel
Krachtig Voor een snelle en doeltreffende reiniging van oliën, smeer, vetten en 

algemene vervuiling.

Grondig 
Reinigend

De niet schurende polyethyleenkorrels zorgen voor een grondige reiniging, 
zonder de huid te beschadigen.

Snel en Effectief Werkt direct en spoelt makkelijk af, laat geen residu achter op de huid.

Ongeparfumeerd Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Verzorgt de Huid Glycerine zorgt dat de huid vochtig blijft en voorkomt uitdroging.

Huid Conditioner Bevat tarwekiemextracten, een bron van vitamine E, maakt de huid zacht 
en soepel.

Milde Formule De Neutrale pH formule kan frequent gebruikt worden en houdt de 
handen schoon en fris.

Aangenaam 
Gebruik

De consistentie van de crème zorgt voor een prettig gebruik en laat de 
huid fris achter.

Hygiënisch De patroon is ultrasoon gelast tijdens het productieproces zodat het 
product beschermd wordt. De uniek gepatenteerde pomp is zó ontworpen 
dat bij normaal gebruik voorkomen wordt dat lucht in de patroon stroomt. 
Dit minimaliseert de kans op vervuiling van buitenaf. 

Geen Verspilling Omdat er bij normaal gebruik geen lucht door de pomp ontsnapt, zal de 
patroon zich opvouwen en kan de inhoud optimaal verbruikt worden. 



Deb® Agro POWER WASH

Technische Gegevens

Ingrediënten: AQUA, TRIDECETH‐10, GLYCERIN, 
POLYETHYLENE, TRIDECETH‐7, TRITICUM VULGARE , 
SODIUM CARBOMER, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 2‐BROMO‐2‐
NITROPROPANE‐1,3‐DIOL, CI 19140, CI 42090.

Gebruiksaanwijzing: Aanraking met de ogen 
vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk 
met veel water afspoelen (minstens 10 minuten) en 
deskundig medisch advies inwinnen.

Houdbaarheid: Dit product is tot meer dan 30 
maanden na productiedatum houdbaar.

EU‐Wetgeving: Dit product voldoet aan de 
Verordening (EG) 76/768 / Richtlijn EG No. 
1223/2009 voor cosmetische producten.

Veiligheidsbladen beschikbaar op www.debgroup.com/msds

Product Testen

Type Test Opmerking

Dermatologisch Het product is dermatologisch goedgekeurd, de 48hr Single Patch Test heeft 
aangetoond dat Het product de huid niet irriteert.

Toxicologisch De formule is door een toxicoloog getest en goedgekeurd voor veilig gebruik.

Overdracht van geur op 
voedsel 

Het product is getest volgens de Sensory Analysis – Methodology  ‐ Triangle
Test BS ES ISO 1420:2007. Bewezen is dat het product, gebruikt als 
handreiniger, niet het vermogen heeft voedsel te besmetten. 
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