
Produktbeskrivning
SURE Hand Wash är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt 
nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov.

SURE Hand Wash är en mild handtvål som effektivt både rengör och vårdar huden. Den 
innehåller en 100% naturlig parfym som ger en uppfriskande doft, och växtbaserade 
ingredienser som gör den till ett ansvarsmedvetet val för din organisation. SURE Hand 
Wash har en mycket god säkerhetsprofil. Den är biologiskt nedbrytbar* och fri från 
parabener och andra konserveringsmedel.

Produktegenskaper
1. Innehåller växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser

2. 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer

3. Rengör händerna och lämnar dem hygieniskt fräscha

4. Utan konserveringsmedel (parabenfri)

5. 100% naturlig parfym för en uppfriskande doft av citron

6. Ingen miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning

Produktfördelar
• Nyttjar naturens krafter för att minska miljöpåverkan

• Mild formulering för att skydda huden hos användarna

• Oklassificerad för att säkerställa att den är säker och enkel att använda samt
skyddar hälsan i din organisation

Bruksanvisning
1. Applicera 2 ml SURE Hand Wash på våta händer

2. Få upp ett lödder och tvätta händer och handleder noggrant under 30 sekunder

3. Skölj med ljummet vatten

4. Torka händerna noggrant. Det är viktigt med torra händer för att förhindra
korskontaminering och hudirritation

SURE® Hand Wash
En mild parfymerad handtvål som innehåller växtbaserade 
ingredienser



Teknisk information
Utseende: svagt gul vätska 
Relativ densitet (20°C): 1.02 
Viskositet (m.Pas; 25°C): 300

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Endast för professionell användning. Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer. (Min 0°C/Max 30°C). Fullständig 
information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad.

Miljöinformation
*SURE Hand Wash är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test.

Förpackningsstorlekar

SURE Hand Wash finns i 500ml flaskor som lämpar sig för återvinning samt refill 800ml för Soft Care Line och 1,3L för IntelliCare 
dispensersystem.

SURE® Hand Wash
En mild parfymerad handtvål som innehåller växtbaserade ingredienser
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