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Prof Line Hygienic Detergent is een sterk geconcentreerd handafwasmiddel dat 
de vaat grondig en hygiënisch reinigt. Vaatdoeken, afwassponsjes, afwasbare 
keukenoppervlakken en alle oppervlakken die in contact komen met voedingswaren 
worden tot in de diepte gereinigd en ontdaan van elementen die een onaangename 
geur of contaminatie kunnen veroorzaken. Prof Line Hygienic Detergent is door 
toevoeging van speciale huidbeschermers zeer zacht voor uw handen. Prof Line 
Hygienic Detergent  is geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

Gebruiksaanwijzing: Prof Line Hygienic Detergent volgens de juiste dosering 
aanbrengen in het water. Het grof vuil manueel verwijderen. Het vaatwerk laten 
inweken en eventueel, al naargelang het type vaatwerk, een schuurborstel of spons 
gebruiken. Het vaatwerk afspoelen met proper water en laten drogen.

Dosering: 3ml-6ml/liter water 
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Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: 15%-30% anionogene wasactieve stoffen, 5%-15% niet-ionische 
wasactieve stoffen, amfoteren, <5% desinfectiemiddel, parfum en kleurstof.
• Vorm: vloeistof
• Kleur: blauw
• PH-waarde: 7
• Gevaarlijke reacties: niet van toepassing
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte met een 
temperatuur tussen 0° en 40°C.
• Hantering: voor personen met een gevoelige huid is het aangewezen om handschoenen te 
gebruiken.

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking
• Bescherming van de handen: voor personen met een gevoelige huid is het aangewezen om 
handschoenen te gebruiken.
• Gezichtsbescherming: bij normaal gebruik niet van toepassing.
• Veiligheidskledij: niet van toepassing

Eerste hulp

• Huid: spoelen met water.
• Ogen:  onmiddellijk spoelen met veel water (15min.). Contactlenzen verwijderen.
• Inname: niet giftig, de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts raadplegen.

Verkoopseenheid : 5L & 1L

Artikelcode : AD0410 & AD0411

KITCHEN

Hygienic DETERGENT


