
    

 

 

HUIDREINIGING Tijdens en na het werk 

 

1/3 

 

 

 

 
■ sterke reinigingskracht  

■ met natuurlijk frictiemiddel van 

olijfpittenmeel  

■ oplosmiddelvrij 

■ parfum- en geurstofvrij 

■ HACCP-conform 
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Handreiniger met natuurlijk frictiemiddel van olijfpittenmeel 
voor gemiddeld vuil, bijv. bij olie, roet, grafiet en metaalstof. 
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TOPSCRUB® SOFT 

Handreiniger met natuurlijk frictiemiddel van olijfpittenmeel 

voor gemiddeld vuil, bijv. bij olie, roet, grafiet en metaalstof. 

 

 
EIGENSCHAPPEN/ TOEPASSINGSGEBIEDEN: 

TOPSCRUB® SOFT is een frictiemiddelhoudende huidreiniger voor de 
grondige, maar huidvriendelijke verwijdering van gemiddeld industrievuil, zoals 
bijvoorbeeld door oliën, roet en smeervetten.  
De hoogwaardige wasactieve stoffen in TOPSCRUB® SOFT zijn uitgesproken 
huidvriendelijk. TOPSCRUB® SOFT bevat natuurlijk frictiemiddel van 
olijfpittenmeel, maar geen oplosmiddelen. Het ongeparfumeerde product 
TOPSCRUB® SOFT kan zonder problemen voor de persoonlijke hygiëne met 
inachtneming van de gebruiksinstructies in levensmiddelverwerkende 
bedrijven worden gebruikt. 
 

GEBRUIK: 

TOPSCRUB® SOFT op de droge huid aanbrengen en verdelen. Vervolgens 
met een beetje water verder wassen. Als het vuil volledig is opgelost, de 
handen grondig met water afspoelen en zorgvuldig afdrogen.  
Bij normaal vuil is een kleine hoeveelheid met de grootte van een hazelnoot 
voldoende. Bij sterker vuil zijn overeenkomstig grotere producthoeveelheden 
noodzakelijk. 
 
Een video over het thema “De handen goed wassen” 
vindt u op: 
https://www.youtube.com/watch?v=26t0umkdoFI&=3s 
 
 
  

BESCHRIJVING: 

Lichtbeige, vloeibare pasta, oplosmiddelvrij, parfum- en geurstofvrij, 
huidneutrale pH-waarde. 
 

VRAGENLIJST: 

Staat op verzoek ter beschikking. 
 

HUIDTOLERANTIE: 

De huidtolerantie van TOPSCRUB® SOFT 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. 
 

EERSTE HULP: 

Bij onbedoeld contact met de ogen: meteen grondig met veel handwarm water 
uitspoelen; als irritaties blijven bestaan, uit voorzorg de oogarts raadplegen. 
 

OPSLAGINSTRUCTIES: 

TOPSCRUB® SOFT kan in originele, gesloten verpakkingen ten minste 30 
maanden (vanaf productiedatum) bij kamertemperatuur bewaard worden. De 
houdbaarheid na de eerste maal openen (PAO, Period after Opening) is op de 
verpakking aangegeven. 
 

 
 

■ sterke reinigingskracht  

■ met natuurlijk frictiemiddel van 

olijfpittenmeel 

■ oplosmiddelvrij 

■ parfum- en geurstofvrij 

■ HACCP-conform 
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TOPSCRUB® SOFT 

Handreiniger met natuurlijk frictiemiddel van olijfpittenmeel 

voor gemiddeld vuil, bijv. bij olie, roet, grafiet en metaalstof. 

 

 
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN: 

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

MILIEU: 

De flessen zijn uit PE vervaardigd en kunnen na volledige lediging als PE-afval 
verwijderd worden. De verpakkingen zijn dienovereenkomstig gemarkeerd. De 
aanwezige tensiden voldoen aan de voorwaarden van de makkelijke 
biologische afbreekbaarheid zoals ze in de verordening (EG) 648/2004 over 
detergentia zijn vastgelegd. 
 
 

SAMENSTELLING VOLGENS INCI*: 

AQUA, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, SODIUM LAURETH 
SULFATE, SODIUM COCO-SULFATE, BRASSICA CAMPESTRIS 
SEED OIL, SODIUM CHLORIDE, OLEIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, 
GLYCERYL OLEATE, SODIUM CITRATE, XANTHAN GUM, SODIUM 
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID. 
 
* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Tel.: +49 2251 77617-30 
Fax: +49 2251 77617-44 
Internet: www.physioderm.com 
E-Mail: info@physioderm.de 
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Geschikte DOSEERSYSTEMEN: 
 

 
 
 
BESTELGEGEVENS: 
 
500 ml-fles: 

MAG-nr.: 14127002 

12 x 500 ml-fles = 1 VE1) 

2 l-variofles: 

MAG-nr.: 14127003 

6 x 2 l-fles= 1 VE1) 

2,5 l-fles: 

MAG-nr.: 14127004 

6 x 2,5 l-fles= 1 VE1) 

10 l-kan: 

MAG-nr.: 14127005 

1 x 10 l-kan= 1 VE1) 

Dispenser VARIOMAT M 

(van robuust, hoogwaardig staal): 

MAG-nr.: 12938004  

voor 2 l-variofles 

 

Dispenser VARIOMAT ECO 

(van robuuste kunststof): 

MAG-nr.: 13447003 

voor 2 l-variofles 

 
1) VE = verpakkingseenheid 
 

https://www.physioderm.com/en/products/dispensing-systems/variomat-m
https://www.physioderm.com/en/products/dispensing-systems/variomat-eco

