
Huidvriendelijke was lotion, vrij van kleur- en
geurstoffen

sensiva® wash lotion

met Allantoïne

Onze pluspunten
zeepvrije was lotion op basis van huidvriendelijke tensiden

beschermt de huid

bevat geen lanoline, kleur- en geurstof

dermatologisch getest

Toepassingsgebied
• huidverzorgende reiniging van handen en lichaam
• voor het reinigen van de handen voorafgaand aan

chirurgische en hygiënische handdesinfectie
• ook geschikt voor handenreiniging in

levensmiddelenindustrie

Producteigenschappen
• zeepvrij, huidvriendelijke actieve detergent (Syndet)
• bevat Allantoïne dat een rustgevend effect heeft op de

huid, hydrateert en de celvernieuwing ondersteund.

Gebruiksaanwijzing
Handen wassen
Handen bevochtigen met water. Ongeveer 2-3 ml sensiva®
wash lotion in de handpalm, met toevoeging van water goed
laten schuimen, goed wassen, afspoelen en drogen. Alvorens
de toepassing van handdesinfectie is het van belang dat de
huid volledig droog is.
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schülke Benelux schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
www.schuelke.nl
salesbenelux@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
Fax: +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten authorisatie
conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en
certificaten van GMP compliance voor medische producten.

Productinformatie
samensteling:
Aqua, natriumlaurethsulfaat, natriumchloride, lauryl Glucoside,
allantoïne, fenoxyethanol, benzoëzuur, Dehydroazijnzuur,
Ethylhexylglycerin, natriumhydroxide, melkzuur

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid circa   1,04 g/cm3 /   20 °C

Kleur bijna kleurloos

pH 5,0 /   100   % /   20 °C

Viscositeit, dynamisch circa   1.300 mPa*s /  Methode :  DIN 53019

Vlampunt Niet van toepassing

Vorm viscose

Speciaal advies
sensiva® wash lotion dient bij voorkeur bewaard te worden bij
kamertemperatuur; eventuele bezinkingen van bestanddelen
is volledig omkeerbaar door de fles te schudden en heeft geen
invloed op de kwaliteit van het product.

Bestelinformatie

Artikel Eenheid Artikel nr.

sensiva wash lotion TLD 1 l FL 6/Doos 114012

sensiva wash lotion 500 ml FL 20/Doos 114006

sensiva wash lotion 1 l FL 10/Doos 114002

sensiva wash lotion 1l EF 10/Doos 114005

sensiva wash lotion hyclick 1 l FL 10/Doos 70000137

sensiva wash lotion 5 l KA 1/Can 114003

Accessoires

Accessoires Artikel nr.

Doseerpomp 5 en 10 ltr can 117101

Doseerpomp met korte tuit voor 500ml/1l 180303

KHK 1000ml dispenser 669700

KHK 500ml dispenser 669600

KHL 1000ml dispenser 669710

KHL 500ml dispenser 669610

Kraan voor 5 en 10 ltr can 135501

Sleutel voor 5 en 10 ltr can 135810

Wanddispenser sm2 universeel (450-1000ml) 668500

Wanddispenser sm2 universeel (450-500ml) 668600

Verwante producten
  • esemtan® wash lotion

Milieu
schülke producten worden vervaardigd met geavanceerde,
veilige, spaarzame en milieuvriendelijke productieprocessen
waarbij hoge kwaliteitseisen in acht worden genomen.

Expert reports en informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.schuelke.nl of u kunt
contact opnemen met schülke Benelux 0031 (0)23 535 2634 of
internationaal 0049 (0)40 521 00666.


