
Med  naturlige  slibemidler.

Koncentreret  håndrens  med  særlig  god  hudtolerance  

til  fjernelse  af  kraftig  snavs  som  olie,  fedt,  støv  mv.

• Blev  bedømt  som  "meget  god"  i  en  dermatologisk

skalmel  som  slibemiddel.  Valnøddeskaller  er  en

BESKRIVELSE

PEVASTAR  SOFT  fjerner  effektivt  kraftig  snavs  såsom  olie,  

fedt,  støv,  smøremidler,  forskellige  typer  maling,  toner  osv.

• Indeholder  fint  formalet  og  afrundet  valnød

• Valnøddeskalmel  tilstopper  ingen  afløb.

SAMMENSÆTNING

PEVASTAR  SOFT  består  af  udvalgte  råvarer  af  høj  kvalitet,  som  

står  for  produktets  gode  rengøringsevne  og  særligt  gode  

hudtolerance,  og  som  i  høj  grad  er  af  vegetabilsk  oprindelse.

• Indeholder  en  optimalt  afbalanceret,  synergistisk  sur

• Er  fri  for  silikone  og  opløsningsmidler

affaldsprodukt,  så  der  ikke  er  konkurrence  med  fødevarer.

factant  system,  som  også  indeholder  naturlige  
sukkeroverfladeaktive  stoffer.

• Indeholder  en  høj  andel  af  ingredienser  lavet  af  kokosfedt,  som  

sikrer  en  god  genopfedning  af  huden  efter  vask.

• E r  pH-neutral  for  huden

Allergologisk  test  på  personer  med  følsom  hud.

• Renser  grundigt  og  især  skånsomt  mod  huden,  med  

naturlig  genopfedning.

• Er  flydende  og  optimeret  til  brug  i  bløde  

flaskedispenseringssystemer.

• Er  velegnet  til  brug  i  forskellige  industrisektorer.

• Er  velegnet  til  personer  med  følsom  hud.

ANVENDELSE

Gnid  PEVASTAR  SOFT  ind  i  snavsede,  tørre  hænder,  indtil  

snavset  er  opløst.  Tilsæt  lidt  vand,  vask  grundigt  og  skyl  godt.

PEVASTAR  SOFT  er  økonomisk  i  brug.  En  doseringsmængde  

er  tilstrækkelig  til  en  grundig  manuel  rengøring.

Bemærk:  Undgå  kontakt  med  øjnene.  Hvis  det  kommer  til  kontakt 

med  øjne,  skyl  med  store  mængder  vand.

TEKNISK DATA

PEVASTAR  SOFT  er  en  beige,  flydende  håndrens.

pH-værdi:  ca.  4,7  -  5,5

Densitet:  ca.  0,90  g/cm3  (20°C)

HUDPLEJE
HUDRENSNING
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HUDBESKYTTELSE



DISPENSERSYSTEMER

INGREDIENSER

ENHEDSSTØRRELSER  OG  EMBALLAGEENHEDER

}  VOORMATEC  SF2  -  Plastdispenser  til  1  I  og  2  I

flasker

beskyttelse/hudpleje  og  for  en  3  I  dåse  håndrens,  med  
vægbeslag

}  VOORMATEC  SF4  -  Plastdispenser  til  4  I  blød

Benzoesyre,  dehydroeddikesyre,  CI  77891

}  PEVA  -  Dispensersystem  til  3  I  kan,  med  vægbeslag  et/  uden  
vægbeslag

}  PEVAMAT  SF4  -  Dispenser  i  rustfrit  stål  til  4  I  blød  flaske  
(forskellige  varianter  tilgængelige)

}  PEVAMAT  SF  -  Dispenser  i  rustfrit  stål  til  1  I  og  2  I  bløde  flasker  
(forskellige  varianter  tilgængelige)

Sulfat,  Kokossyre,  Lauryl  Glucoside,  Laureth-2,

JURIDISKE  BESTEMMELSER

PEVASTAR  SOFT  er  underlagt  EU's  kosmetikforordning  og  

i  Tyskland  af  Food,  Consumer  Goods  and  Feed  Code  (LFGB).

Alle  vores  kosmetiske  produkter  er  fremstillet  i  henhold  til  GMP  

(Good  Manufacturing  Practice)  og  gennemgår  mikrobiel  

kvalitetskontrol.

OPBEVARINGS INFORMATION

PEVASTAR  SOFT  kan  opbevares  i  lukkede  originale  beholdere  

ved  stuetemperatur  i  mindst  24  måneder.

HUDPLEJE  TIPS

Ved  den  uundgåelige  håndtering  af  skadelige  stoffer  skal  der  

anvendes  et  passende  hudbeskyttelsesmiddel  for  at  forhindre  

hudskader  før  arbejdet  påbegyndes  (f.eks.  den  almindeligt  

anvendelige  hudbeskyttelseslotion  PEVAPERM).

Efter  arbejde  skal  huden  jævnligt  gnides  med  et  egnet  

hudplejeprodukt  (f.eks .  PEVALIND,  den  aktive  stofrige  

hudplejelotion)  for  at  regenerere  huden.

YDERLIGERE  INFORMATION

Gruppefoldere,  specifikationer  og  dermatologiske  rapporter  

er  tilgængelige  efter  anmodning.  Certifikat:  Produktet  bestod  

dermatologisk-allergologiske  test  udført  under  lægeligt  tilsyn  

på  følsom  hud  med  karakteren  "meget  god".

Aqua,  Juglans  Regia  Shell  Powder,  Sodium  Laureth

Alkylacrylatkrydspolymer,  benzylalkohol,  parfume,

bløde  flasker

}  PEVA  -  3-delt  dispensersæt  til  1  I  flaske  skind

}  VOORMATEC  D3  -  Plastdispenser  til  3  I  dåser

Trideceth-7,  Natrium  C13-17  Alkansulfonat,  Cellulose,  

Cellulosegummi,  Xanthangummi,  Acrylater/C10-30

HUDPLEJE

6  x  3  l  dåse

HUDRENSNING

6  x  2  l  blød  flaske  
4  x  4  l  blød  flaske

HUDBESKYTTELSE

12  x  250  ml  tube
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