
 

Technisch informatieblad - Kwaliteitservice - Update van 06-07-2015 V2 
MTS Euro Products B.V. - Heldringstraat 4a 3144 CG Maassluis - Nederland1  
+31 (0)10 5991599 - info@mts.nl - http://www.mts.nl/ 

EUROBAC 

(vloeibaar) 

 

 

Identiteit van het product: 

Hygiënische zeep voor de handen zonder geur- en kleurstoffen. 

3 HOOFDKENMERKEN:  

ALLE MILIEUS  

HYGIËNISCH 

ECONOMISCH 

Branches:  

Bestemd voor de voedingsindustrie, industrie, gebruik thuis en professioneel gebruik. 

Voordelen:  

Hygiënisch wassen van de handen. 

Bevat geen kleur- of geurstoffen. 

 

Gebruiksaanwijzing:  

Een dosis van 3 ml onverdund aanbrengen in de handpalm, goed verdelen en 60 

seconden wassen met een beetje water. Afspoelen met overvloedig water en de 

handen drogen. 

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:  

Bevat polyhexamethyleenbiguanide hydrochloride. Kan een allergische reactie 

veroorzaken. 

In geval van raadpleging van een arts, de flacon of het etiket tonen. Bij contact met 

de ogen, onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Bij inslikken, de mond spoelen. 

Buiten bereik van kinderen houden. Niet roken. 
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Lees het etiket voor gebruik. 

Neem indien nodig contact op met het dichtstbijzijnde antigifcentrum. 

Voorwaarden voor opslag en verwijdering:  

In goed gesloten verpakking bewaren. Bewaren in een droge, koele, goed 

geventileerde ruimte buiten bereik van vuur. 

Verwijder de inhoud/verpakking in een industriële verbrandingsinstallatie. De 

verpakking niet hergebruiken. 

Voorkom lozing in het milieu. Schadelijk voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen 

Geurstoffen:  

Bevat geen geurstoffen. 

Ingrediënten:  

AQUA, DECYL GLUCOSIDE, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, 

HYDROXYETHYLCELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, CHLORHYDRATE DE 

POLYHEXAMETHYLENE BIGUANIDE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 

LAURYL ALCOHOL, GLUCOSE, SODIUM NITRATE 

DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID/PERIODE NA 

OPENING:  

DATUM VAN MINIMALE HOUDBAARHEID: 36 maanden/PERIODE NA OPENING: 

12 maanden 

Overige:  

Geproduceerd in de EU. 

Cosmeticaverordening EG 1223/2009 van toepassing. 

Alle stoffen zijn afkomstig uit de EU en maken deel uit van het cosmetische domein. 

Veiligheidsinformatieblad van het product ter beschikking van de voor de 

volksgezondheid bevoegde autoriteiten. 

Verpakking in overeenstemming met de regelgeving. 
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