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OMSCHRIJVING 

HygiGel 70 is een op 70% ethylalcohol gebaseerde hand reinigende gel die de handen hygiënisch 
reinigt. Deze verzorgende hand gel werkt binnen enkele seconden na inwrijven in de handen.  
 
De HygiGel 70 kent naast zijn hygiënisch reinigende eigenschappen, ook een effectieve 
verzorging van uw handen door de toevoeging van verzorgende componenten. Aan het product 
zijn geen allergene parfum inhoudsstoffen toegevoegd en het product is vrij van traditionele 
conserveringsmiddelen.    

ARTIKELNUMMER    600001 (Transparant)     
VERPAKKING      Pompfles 500 ml   
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (12 stuks)   

PRODUCT INFORMATIE 
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 Bevat 70% ethylalcohol 
 Heeft een verzorgende werking 
 Is niet geparfumeerd 
 Bevat geen conserveringsmiddelen 
 Werkt binnen enkele seconden. 

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Ethylalcohol en Glycerine   
DICHTHEID    920 kg/m³ 

PH WAARDE    6,5  
CONSISTENTIE      Gel 
VERWERKINGSTEMPERATUUR +5°C tot +30°C 

APPLICATIE 
Druk eenmaal op de dispenser, waardoor de benodigde hoeveelheid HygiGel 70 op de handen komt. 
Verdeel het product gelijkmatig over de handen en wrijf de handen grondig over elkaar. Blijf doorwrijven tot 
de handen droog zijn. Wanneer uw handen ook vervuild zijn kunt u vervolgens uw handen reinigen met de 
Power & Care Soap of de Apply Soap NF. Afhankelijk van de situatie kan het wenselijk zijn uw handen na 
reiniging nogmaals hygiënisch te reinigen met de HygiGel 70. 
 
SOORTEN ONDERGRONDEN 
Handen. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap of Apply Soap NF. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +15°C en +25°C. 
 
EXTRA INFORMATIE 
Dit product is een cosmetisch product zonder toelating als biocide. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


