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DERMAL MED S.31  
ECOLOGISCHE BIO-ALCOHOL HANDGEL  
  
Beschrijving:   
DERMAL MED S.31 is een effectieve non-geparfumeerde bio-alcoholgel voor gebruik in o.a. de foodsector en 
gezondheidszorg in keukens, restaurants en op plaatsen waar optimale handhygiëne gewenst of noodzakelijk is. 
DERMAL MED S.31 wordt geproduceerd onder Cradle2Cradle Gold certified richtlijnen.  
  
Eigenschappen:  
DERMAL MED S.31 is een effectieve hygiënische gel die zorgt voor een optimaal resultaat zonder de huid te 
belasten. Door DERMAL MED S.31 regelmatig te gebruiken voorkomt u het risico op ongewenste handmatige 
overdracht van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. DERMAL MED S.31 is 100% veilig voor het mi-
lieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens, dier en aqua-
tisch milieu. Vanwege de toegevoegde huidverzorgende ingrediënten voorkomt het droge handen en is het zeer 
geschikt voor frequent gebruik.   
    
Gebruiksinstructie:  
Hevig vervuilde handen vooraf wassen. Breng een passende dosering DERMAL MED S.31 op de droge handen 
en wrijf voor optimale hygiëne gedurende maximaal 40 sec. in. De handen niet afspoelen maar aan de lucht 
laten drogen   
  
Voordelen:  
• 100% biologische afbreekbaarheid, volledig readily biodegradable  
• 0% unrenewable delfstofderivaten (geen petroleum-based alcohol) 
• 0% schadelijke stoffen   
• 0% (eco)toxische stoffen  
• Huidneutraal   
• Uitsluitend natuurlijke vul- geur- en kleurstoffen  

  
Innovatieve duurzame technologie:   
DERMAL MED S.31 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwik-
keld conform de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. Kijk op https://professional.hy-
geniq.com/duurzaamheidsmanifest/ voor meer informatie.  
  
Verpakking:  
HYGENIQ gebruikt voor haar producten duurzame verpakkingsmaterialen zoals Plantbased Bio-PE en Post 
Consumer Recycled PET. Kijk voor meer informatie op https://professional.hygeniq.com/over-ons/verpakkingen/ 
• 6 x 800 ml. Pouch / Art.code: S729011 
• 24 x 90 ml. Bio-PE Tube / Art.code:  
• 12 x 500 ml. PCR-Pet flacon met dispenserpomp / Art.code: E725011   
• 2 x 5 L. Bio-PE Can / Art.code: E729011   

Technische informatie:  
• Transparante vloeistof  
• pH in concentraat: ca. 7  
  
Transport, hantering en opslag:  
DERMAL MED S.31 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag.  
  
 


