
Termékleírás
A SURE Hand Wash Free az egyedi SURE termékkör tagja, mely 100%-osan 
lebomló*, növényi alapú összetétellel rendelkező professzionális tisztítószereket 
kínál minden napi tisztítási és személyi higiéniai feladat elvégzésére. 
A SURE Hand Wash Free egy kézkímélő folyékony szappan, mely hatékonyan 
megtisztítja a kezeket, anélkül, hogy kiszárítaná őket. Illat- és színezőanyag-mentes 
összetételének köszönhetően környezettudatos megoldást jelent vállalkozása 
számára.
A SURE Hand Wash Free használata teljes mértékben biztonságos. Biológiailag 
lebomló, nem tartalmaz tartósítószert és parabéneket és nem veszélyes besorolású.

Legfontosabb tulajdonságok
• Megújuló forrásokból származó, növényi alapú összetevőket tartalmaz
• 100%-osan lebomlik és természetes módon komposztálódik 
• Tiszta és higiénikusan friss kezeket biztosít 
• Tartósítószer-mentes (parabén-mentes)
• Illat- és színezőanyag-mentes
• A termék környezeti veszély szempontjából nem besorolt, a felhasználásra 

vonatkozóan nem rendelkezik biztonsági figyelmeztetéssel

Előnyök
• A természet erejének felhasználásával csökken a környezetre gyakorolt hatás
• Kézkímélő összetételének köszönhetően óvja a felhasználók bőrének egészségét
• Nem veszélyes besorolású, így használata egyszerű, biztonságos és javítja 

vállalkozásának megítélését

Használati útmutató
1. Nedvesítse meg kezeit, majd nyomjon rájuk 2 ml SURE Hand Wash Free 

folyékony szappant.
2. Alaposan dörzsölje össze tenyereit, kézfejeit és csuklóit, legalább 30 

másodpercen keresztül, míg hab képződik.
3. Öblítse le bőrét kézmeleg vízzel.
4. Alaposan szárítsa meg kezeit. A száraz kezek kulcsfontosságú szerepet 

játszanak a megfelelő kézhigiénia biztosításában, az átfertőződés- és a bőr 
irritációjának megelőzésében.
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Technikai adatok
Megjelenés halványsárga folyadék
Relatív sűrűség (20°C-on)  1,02 g/cm³
Viszkozitás (25°C-on) 300 mPa.s
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza. 
Kizárólag intézményi felhasználásra. 
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket (min. 0°C/ max. 30°C).

Környezeti információ
*: A SURE Hand Wash Free az OECD 301B tesztjének megfelelően 100%-osan biológiailag lebomló.

Elérhető kiszerelések
A SURE Hand Wash Free 500 ml-es flakonos kiszerelésben érhető el. Csomagolása újrahasznosítható. 
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