
Deb® Lime WASH

Product Informatie Blad

Omschrijving: Zachte, effectieve handreiniger met Deb’s
unieke gepatenteerde combinatie van natuurlijke 
maïskernkorrel en lichte limoenextracten.

Gebruik: Aanbrengen aan het eind van de 
werkzaamheden of vaker indien gewenst. Om zware 
vervuilingen zoals olie en vet en zware industriële 
vervuiling te verwijderen.

Gebruiksaanwijzing: Neem 1 dosering in droge handen, 
goed inwrijven om al het vuil van de huid los te krijgen. 
Goed afspoelen met schoon stromend water, vervolgens 
handen goed drogen. 

Glycerine zorgt dat de huid vochtig blijft en voorkomt uitdroging.Verzorgt de Huid

Eigenschap Voordeel
Krachtig Verwijdert snel en effectief een breed scala aan dagelijkse zware 

industriële vervuilingen zoals olie, vet en smeer, en diverse andere 
algemene vervuilingen.

Grondig Reinigend Maïskernkorrels dienen als een scrub‐middel en hebben een grondig 
reinigende werking, zonder daarbij de huid te beschadigen; schuurt niet. 
De natuurlijke maïskernkorrel is tevens milieuvriendelijk.

Lichte Limoengeur Heeft een lichte geur van limoen‐olie; de huid ruikt na gebruik heerlijk 
fris.

Huid Conditioner Bevat tarwekiemextracten, een bron van vitamine E; zorgt ervoor dat de 
huid na gebruik zacht en soepel is.

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

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. 

Geen Verspilling Omdat er bij normaal gebruik geen lucht door de pomp ontsnapt, zal de 
patroon zich opvouwen en kan de inhoud optimaal verbruikt worden. 



Deb® Lime WASH

Technische Gegevens

Ingrediënten: AQUA, TRIDECETH‐6, CORN (ZEA 
MAYS) MEAL, GLYCERIN, CITRUS AURANTIFOLIA 2‐
BROMO‐2‐NITROPROPANE‐1, 3‐DIOL, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM 
CARBOMER, TRITICUM VULGARE, BHT, LIMONENE, 
CI 19140, CI 42090

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 meer dan 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

Product Testen

Toont aan dat er bij regelmatig, dagelijks gebruik, geen negatieve invloed is 
op de beschermende functie van de huid.

Trans‐Epidermal Water 
Loss (TEWL)

Test Type Comment
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.

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

Artikel Code Inhoud Verpakking
LIM2LT 2 liter Patroon 4

LIM4LTR 4 liter Patroon 4

Europees Patent Nrs. 0802760 / 0696189
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