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VLOEIBARE HANDREINIGER 

Kenmerken en toepassingen : 

BONDERITE C-MC MANUVO is een handreiniger 
bijzonder geschikt voor het reinigen van de meest 
bevuilde en meest vette handen 

BONDERITE C-MC MANUVO bevat verzachtende 
huidbeschermende bestanddelen. 

BONDERITE C-MC MANUVO bevat geen 
oplosmiddelen die huidirritaties kunnen 
veroorzaken. 

BONDERITE C-MC MANUVO is economisch in 
gebruik. 

Gebruiksaanwijzing  : 

Een geringe hoeveelheid BONDERITE C-MC 
MANUVO op droge handen aanbrengen. 
Goed inwrijven en afspoelen onder stromend water. 

Voor een eenvoudige en economische toepassing 
is een speciale, zeer solide dispenser leverbaar die 
een juiste en zuinige toepassing waarborgt. 

Beschikbare verpakking :  

jerrycan 10 kg 

 

Produktgegevens :  

komponenten : 

niet-iogene tensides 
geur 
dispergeermiddel 
zeep 

Kenmerken : 

pH : 9,5 
Fysische kenmerken : vloeistof, viskeus, geel, 
helder 
Soortelijk gewicht : 1,04 +/- 0,02 
Viscositeit : 500 cp 
Oplosbaarheid : mengbaar met water 
Opslag : opslaan tussen + 5 en +35°C 
Houdbaarheid : 12 maanden 

N.V. Henkel Belgium S.A. 

Havenlaan 16 Avenue du Port 
B-1080 BRUSSEL - BRUXELLES 
Tel : (+32) 2 421 25 55 
Fax: (+32) 2 421 25 99 
HRB 517 356 RCB 

De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. 

Henkel is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de produkten 
indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en 

gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen 
zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen 
absolute regels in aangezien bepaalde elementen aan onze controle 

kunnen ontsnappen. Gelieve onze technische adviseurs te 
raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing.; 

De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. 
Henkel is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de produkten 
indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en 

gebruiksaanwijzingen. 
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De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven 

beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in 

aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. 
Gelieve onze technische adviseurs te raadplegen . Zij zullen u 

adviseren over uw specifieke toepassing.; De bovenstaande 

informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Henkel is niet 

verantwoordelijk voor het gebruik van de produkten indien die niet 

overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De 

aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven 
zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in aangezien 

bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. Gelieve 

onze technische adviseurs te raadplegen . Zij zullen u adviseren over 

uw specifieke toepassing. 
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