
 HUIDREINIGING 
PRODUCTINFORMATIE 

 
-  Premium Handreiniger voor sterke verontreinigingen 
-  met natuurlijk schuurmiddel (walnootschelpenmeel) 

-  Hoge reinigingsprestaties 

-  Intensieve hydratatie 

-  Vrij van oplosmiddelen 

Handreiniger 

 

 
Toepassingsgebied 

Premium Handreiniger voor sterke verontreinigingen 

Bij sterke, met name vettige en olieachtige 
verontreinigingen in werkplaatsen, in de industriële 
en commerciële sector, bij onderhouds- en 
reparatieafdelingen en overal daar, waar 
hardnekkige, diepe verontreinigingen alleen met 
ondersteuning van schuurmiddelen kunnen worden 
verwijderd. 

Toepassing en dosering 
2 - 3 ml in de droge handen nemen en inwrijven 
totdat de bescherming is opgelost. Blijf verder wassen 
onder geleidelijke toevoeging van water. Grondig 
afspoelen met voldoende water en zorgvuldig 
afdrogen.  

Bij hardnekkige verontreinigingen het wasproces 
herhalen. 

 

 

 
 
 
 
 Premium handreiniging met 

natuurlijk schuurmiddel 

 Fijngemalen walnootschelpmeel 

 Intensieve hydrtatie 

 Vrij van microplastic 

 Zonder oplosmiddelen 

 Kleurstof vrij 

 pH-huidneutraal 

 Geschikt voor dispenser 
 Zeer goede huidverdraagzaamheid - 

dermatologisch getest 
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Producttip  
Onjuiste reiniging van de huid behoort tot de 
belangrijkste oorzaken van huidziektes. Hiermee 
wordt niet alleen het gebruik van ververdunners 
of organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld 
remreinigers) bedoeld, maar ook het gebruik van 
handreinigers die niet zijn aangepast aan het 
soort en de omvang van de verontreiniging. 
Waarvan de reinigende werking/huidbelasting 
dus duidelijk verder gaat dan nodig is. 

In het algemeen geldt: 

1. Hoe sterker de reinigingskracht van de tenside, 
des te kleiner de huidverdraagzaamheid. 

2. Scrubmiddelen verminderen door hun 
schurende werking de beschermende hoornlaag. 
Daardoor kan de huid minder weerstand bieden 
tegen externe verontreinigende stoffen. Dunne 
huid droogt gemakkelijker uit, raakt eerder broos 
en gebarsten en bevordert op die manier 
gevolgschade. 

CONCLUSIE: Reinigingsmiddelen moeten op het 
type verontreiniging zijn aangepast en zo zacht 
mogelijk zijn voor de huid. rath's clean-serie 
biedt, afhankelijk van de verontreiniging, de 
passende handreiniger.  

Huidverdraagzaamheid 

Getest door: Dermatest GmbH – Research 
Institute For Reliable Results, Münster. 

Resultaat: In de onder leiding van een 
deskundige arts uitgevoerde dermatologische 
testen op mensen kwam  rath’s clean premium als 
"zeer goed" uit de bus.  Er traden in de epicutane 
test volgens internationale richtlijnen geen 
toxisch-irritatieve onverdraaglijkheidsreacties 
op. 
 

 Inhoudsstoffen/Ingrediënten (INCI) 
Aqua, Juglans Regia Shell Powder, Sodium 
Laureth Sulfate, Sodium C14-17 Alkyl Sec 
Sulfonate, Trideceth-7, Hydrogenated Coconut 
Acid, Tocopherol, Coco-Betaine, Laureth-2, 
Citric Acid, Xanthan Gum, Sodium Chloride, 
Sodium Sulfate, Magnesium Stearate, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum  

Opmerking 
rath’s clean premium is uitsluitend 
geparfumeerd leverbaar. 

Veiligheid en wetgeving 
rath’s clean premium is als huidmiddel 
onderworpen aan de wettelijke voorschriften 
van de Europese richtlijn inzake cosmetische 
producten. (Verordening (EG) nr. 1223/2009). 

Dispensers en doseersystemen 
Een keuzehulp voor dispensers en 
doseersystemen vindt u op het internet op 
www.rath.de - of u kunt ons bellen - wij 
adviseren u graag. 

Bewaring/houdbaarheid 
rath’s clean premium kan bij kamertemperatuur 
worden bewaard.  

De minimale houdbaarheid van een ongeopende 
verpakking bedraagt 30 maanden. 

Leverformaten 
500 ml flacon 
1 liter flacon 
2 liter softflacon 
2,5 liter flacon 
4 liter softflacon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


