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■ licht beige pasta 

■ met reductie en vuil dragende carrier 

■ oplosmiddelvrij 

CONTRA COLOR® 
Speciaal handreiniger voor de verwijdering van reduceerbare 

kleurstof verontreinigingen. 
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CONTRA COLOR® 

Speciaal handreiniger voor de verwijdering van reduceerbare kleurstof 
verontreinigingen. 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN/ TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

CONTRA COLOR® is een oplosmiddelvrije handreiniger voor de verwijdering 
van hardnekkig en hechtende verontreinigingen zoals ook reduceerbare 
kleurstoffen. CONTRA COLOR® bevat speciale actieve ingrediënten 
(Natriumdithionit = Natrium Hydrosulfiet) welke de reduceerbare kleurstoffen 
chemisch veranderen. Hierdoor is de verwijdering van verschillende typen 
kleurstoffen gemakkelijker. De schuurkorrels en de vuildrager “china clay”  
dragen bij aan het reinigend effect. CONTRA COLOR® is een zeep en 
oplosmiddel vrije, licht beige pasta met een typisch sulfide geur veroorzaakt 
door het ingrediënt: Natrium Hydrosulfiet.  
 

GEBRUIK: 

Verdeel een hazelnoot grote hoeveelheid CONTRA COLOR® gelijkmatig op 
de droge huid en wrijf rustig, terwijl een beetje water wordt toegevoegd. Spoel 
vervolgens met voldoende water af en droog de handen goed. Gebruik daarna 
een goede handcrème b.v. PHYSIODERM® CREME. 
Wanneer CONTRA COLOR® gebruikt wordt kan er een lichte opwarming van 
de huid plaatsvinden gedurende het reinigingsproces (dit is de warmte reactie 
ontstaan door de reductie). Dit heeft geen negatieve invloed op de huid. Het 
wordt aanbevolen een protectie crème te gebruiken zoals b.v. SANSIBON® of 
SANSIBAL®, voor aanvang en gedurende het werk om vuil aanhechting te 
voorkomen en de reiniging te vergemakkelijken.  
 
 
Een video over het thema “De handen goed wassen” vindt u op: 
https://www.youtube.com/watch?v=26t0umkdoFI&t=3s 
 
 
 
 

BESCHRIJVING: 

Licht beige pasta, oplosmiddelvrij, lichte zwavel geur en licht basisch 
 

VRAGENLIJST: 

Staat op verzoek ter beschikking. 
 

HUIDTOLERANTIE: 

De huidtolerantie van CONTRA COLOR® is zorgvuldig gecontroleerd en 
bevestigd. Het resultaat is samengevat in een dermatologisch rapport en kan 
worden aangevraagd.  
 

PRODUCTKWALITEIT: 

De productie vindt plaats onder GMP (GOOD MANUFACTURING 
PRACTICE)-voorwaarden. Het kiemgetal wordt regelmatig microbiologisch 
gecontroleerd en ligt onder 100 kiemen per gram. 
 

  

 
 
 

■ licht beige pasta 

■ met reductie en vuil dragende carrier 

■ oplosmiddelvrij 
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CONTRA COLOR® 

Speciaal handreiniger voor de verwijdering van reduceerbare kleurstof 
verontreinigingen. 

 

 

 

EERSTE HULP: 

Bij onbedoeld contact met de ogen: meteen grondig met veel water uitspoelen 
gedurende minimaal 10 minutes (oog douche); als irritaties blijven bestaan, uit 
voorzorg de oogarts raadplegen. Wrijven in de ogen voorkomen!  
Bij het onvoorzien inslikken van CONTRA COLOR® - ook bij slechts geringe 
hoeveelheden - een arts raadplegen en de werkzame stof Natriumdithionit 
(natrium hydrosulfiet) benoemen als ook deze de inhoudsstoffen opgave 
overhandigen. 
 

OPSLAGINSTRUCTIES: 

De best-before date (THT) van CONTRA COLOR® staat aangegeven op de 
verpakking. 
 

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN: 

CONTRA COLOR® is onderhevig aan de EG-cosmetica-verordening, maar 
niet aan de chemicaliënwet of de verordening inzake gevaarlijke stoffen.  
 

MILIEU: 

De tubes en flessen zijn uit PE vervaardigd en kunnen na volledige lediging als 
PE-afval verwijderd worden. De verpakkingen zijn dienovereenkomstig 
gemarkeerd. De toegepaste tensiden voldoen aan de eisen voor licht 
biologische afbreekbaarheid zoals opgenomen in de verordening (EG) 
648/2004 welke voor detergentia is vastgelegd. 
 

SAMENSTELLING VOLGENS INCI*: 

PEG-8, LAURETH-10, SODIUM HYDROSULFITE, KAOLIN, PEG-2 
OLEAMINE, SILICA, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, AMINOMETHYL 
PROPANOL, CITRIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, AQUA, 
HYDROXYETHYLCELLULOSE, DISODIUM EDTA,. 
 
* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 
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Onze gegevens en adviezen komen overeen met de actuele stand van onze kennis. Wij 
verstrekken ze vrijblijvend. Ze vormen noch een garantie noch komt hierdoor een 
contractverhouding voort. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en van de 
verdere productontwikkeling behouden wij ons voor. Wij verzoeken u om de producten altijd zelf 
op eigen verantwoordelijkheid op hun geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoeleinde te 
controleren. 

 

Peter Greven Physioderm GmbH 
Procter-&-Gamble-Str. 26 
53881 Euskirchen 

Germany 

Phone: +49 (0) 2251 77617-30 
Fax: +49 (0) 2251 77617-44 
Internet: www.physioderm.com 
E-Mail: info@physioderm.de 
 

 

Geschikte DOSEERSYSTEMEN: 
 

 
 
BESTELGEGEVENS: 
 

200 ml-tube: 

MAG-nr.: 14221001 

12 x 200 ml-tube = 1 VE1) 

1 l-variofles: 

MAG-nr.: 14221002 

6 x 1 l-variofles = 1 VE1) 

Dispenser VARIOMAT M 

(van robuust, hoogwaardig staal): 

MAG-nr.: 12938004  

voor 1 l-variofles 

 

Dispenser VARIOMAT ECO 

(van kunststof): 

MAG-nr.: 13447003 

voor 1 l-variofles 

 
1) VE = verpakkingseenheid 

 


