
Eigenschap Voordeel
Ecolabel Het product voldoet aan de strenge vereisten van het EU Ecolabel en is 

daardoor milieuvriendelijk. 

Geen Geur‐ en 
Kleurstoffen 

Vermindert de kans op allergische reacties en huid irritaties. 

Geen overdracht 
van geur op 
voedsel

Het product, gebruikt als handreiniger, heeft niet het vermogen voedsel te 
besmetten. 

Hoogwaardige 
Formule

Deze luxe schuimzeep kent een hoogwaardige formulering; geeft een 
zijdezacht gevoel en ruikt heerlijk fris.

Verzorgend Bevat huidconditioners die de huidvochtigheid verbeteren; helpt het 
uitdrogen van de huid te voorkomen.

Direct schuimend Instant schuimende werking; schuim verspreidt zich snel over de handen.

Snel en Effectief Werkt direct en spoelt makkelijk af, laat geen residu achter op de huid.

Bespaart Water De instant schuimende zeep kan direct op de handen worden aangebracht 
voordat deze afgespoeld worden met water, en kan tot 46% op het 
waterverbruik besparen in vergelijking met lotionzepen.

Hygiënisch De patroon is ultrasoon gelast tijdens het productieproces zodat het 
product beschermd wordt. De uniek gepatenteerde pomp is zó ontworpen 
dat bij normaal gebruik voorkomen wordt dat lucht in de patroon stroomt. 
Dit minimaliseert de kans op vervuiling van buitenaf. 

Zuinig Slechts 1 dosering is nodig voor een effectieve huidreiniging. 1430/2860 
kwalitatief goede handwassingen uit elke 1 liter / 2 liter patroon. 

Product Informatie Blad
Omschrijving: Milde schuimzeep zonder parfum, en 
zonder kleurstoffen of parabenen.

Gebruik: Voor algemeen gebruik in was‐ en toiletruimtes 
in kantoren en openbare gelegenheden en in 
omgevingen waar met voedsel gewerkt wordt.

Gebruiksaanwijzing: Neem 1 dosis ‘instant schuim zeep’
direct op natte of droge handen (naar voorkeur). Goed 
verdelen over alle delen van de handen en afspoelen met 
schoon stromend water, daarna de handen goed drogen.

Deb® Clear FOAM WASH



Technische Gegevens
Ingrediënten: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, 
PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PEG‐7 GLYCERYL 
COCOATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CITRIC 
ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE

Gebruiksaanwijzing: Aanraking met de ogen vermijden. 
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 
afspoelen (minstens 10 minuten) en deskundig medisch 
advies inwinnen.

Houdbaarheid: Dit product is tot 30 maanden na 
productiedatum houdbaar.

EU‐Wetgeving: Dit product voldoet aan de Richtlijn EG 
No. 1223/2009 voor cosmetische producten.

Veiligheidsbladen beschikbaar op www.debgroup.com/msds

Type Test Opmerking
Dermatologisch Het product is dermatologisch goedgekeurd, de 48hr Single Patch Test heeft 

aangetoond dat Het product de huid niet irriteert.

Toxicologisch De formule is door een toxicoloog getest en goedgekeurd voor veilig gebruik.

Ecolabel Accreditatie Het product voldoet aan de strenge vereisten van het EU Ecolabel, het 
officiële EU kenmerk voor groenere producten. Ecolabel producten zijn 
sneller biologisch afbreekbaar en hebben een bijzonder lage 
watervervuilingsgraad. 

Overdracht van geur op 
voedsel 

Het product is getest volgens de Sensory Analysis – Methodology  ‐ Triangle
Test BS ES ISO 1420:2007. Bewezen is dat het product, gebruikt als 
handreiniger, niet het vermogen heeft voedsel te besmetten. 

Water Besparing Onafhankelijke testen tonen aan dat handen wassen met schuim‐ in plaats 
van lotionzeep een besparing tot 46% op waterverbruik kan realiseren. *

Beschikbare Verpakkingen

Deb Benelux B.V. Minosstraat 6, 5048 CK Tilburg, The Netherlands.
Tel: NL +31 13 456 19 15 / BLG +32 2 461 05 75 Fax: NL +31 13 456 28 48 / BLG +32 2 461 06 87

Web: www.debgroup.com Email: info@deb.nl

Artikel Code Inhoud Verpakking
CLR1L 1 Liter Patroon 6

CLR12LTF 1.2 Liter Patroon 3

CLR2LT 2 Liter Patroon 4

Product Testen

Deb® Clear FOAM WASH

*Conclusie van het rapport: “How a simple change in the washroom can significantly reduce water consumption and associated 
costs” Durrant en McKay, 2011

Europees Patent Nrs. 0703831/0984715
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