
 HUIDREINIGING 
PRODUCTINFORMATIE 

 
-  Speciale - Handreiniger voor sterk hechtende 
-  en extreme vervuiling 

-  Met huidverdraagzaam oplosmiddel 
-  en natuurlijk schuurmiddel 

 

Handreiniger 

 

 
Toepassingsgebied 
 

Speciale-Handreiniger voor sterk hechtende e en 
extreme vervuiling. 

Bij sterk hechtende vervuiling zoals lak, verf, hars, 
teer, bitumen, kleefstoffen, afdichtingskit,  zo ook bij 
hardnekkige olieachtige- vettige vervuiling.  

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

Bij hardnekkige verontreinigingen het reinigings 
proces herhalen. 

 

 

 
 
 
 
 Krachtige en zachte handreiniging 

bij sterk aanhoudende, extreme 
vervuiling 

 Huidverdraagzaam oplosmiddel  

 Natuurlijk schuurmiddel uit het meel 
van de walnootschaal 

 Terugvettend 

 pH- huidneutraal 

 Geschikt voor dispenser 

 Zeer goede huidverdraagzaamheid - 
dermatologisch getest 

 
  



   
HAUTREINIGUNG  

   

 
Handreiniger 

  
  
  
  

   

   
Producttip 
rath’s clean special bevat een huidverdraagbaar 
oplosmiddel op esterbasis.  Natuurlijk 
schuurmiddel (fijn korrelig meel van de 
walnootschalen).  

Terugvettende komponenten op natuurlijke basis 
zorgen voor aangenaam huidgevoel na het 
wassen . 

Veiligheid en wetgeving 
rath’s clean special  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. 

Opmerking 
rath’s clean special  is uitsluitend geparfumeerd 
leverbaar. 
rath’s clean special niet met oplosmiddelmiddel 
gevoelige oppervlakken zoals kunststof in 
aanraking laten komen . 
 

 Inhoudsstoffen/Ingrediënten (INCI) 
Aqua, Dimethyl Glutarate, Juglans Regia Shell 
Powder, Dimethyl Adipate, Ethylhexyl Stearate, 
Cocamidopropyl Betaine, Cellulose, 
Stearalkonium Bentonite, Lithium Magnesium 
Sodium Silicate (NANO), Coconut Acid, Xanthan 
Gum, Parfum, Dimethyl Succinate, Propylene 
Glycol, Benzyl Alcohol, Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone, CI 77891  

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 special als 
"zeer goed" uit de bus.  Er traden in de 
epicutane test volgens internationale richtlijnen 
geen toxisch-irritatieve 
onverdraaglijkheidsreacties op. 

Bewaring/houdbaarheid 
rath’s clean special  kan bij kamertemperatuur 
worden bewaard. Vorstvrij bewaren . 

De minimale houdbaarheid van een ongeopende 
verpakking bedraagt 24 maanden. 

Leverformaten   Artikel-Nr. 
250 ml tube  207-P-250 
2 liter softflacon  207-PSF-2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


