
 
Ecobio-Handy Citro 
productnummer: 10050 

Specificatie 

Ecobio-Handy Citro is een hoogwaardige, huidvriendelijke handreiniger. Ecobio-Handy 
Citro maakt tot diep in de poriën schoon en haalt zonder enige moeite olie, vet, teer, 
bitumen, inkt, drukinkt en veel andere vervuilingen weg. Ecobio-Handy Citro is helemaal 
pH-neutraal en zorgt dat de huid haar vetlaag behoudt. Ecobio-Handy Citro is 
dermatologisch getest. 

Met Ecobio-Handy Citro is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu. 

 

Toepassingsgebieden: 

 sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten 
 bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie 
 staalindustrie 
 levensmiddelenindustrie 
 boerenbedrijven 
 carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s, 

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
 kunststofindustrie  
 technische diensten 
 kwekerijen 
 scheepsvaart en scheepsbouw 
  
  

Ecobio-Handy Citro is geschikt voor het reinigen van o.a.: 

 moeilijk te verwijderen vet en olie van de handen 
 kloven en scheuren in handen 
 droge handen 
 petroleum destillaten in handzepen 
 sterk onfris ruikende handen (in verband met lunchen) 
 moeilijk te verwijderen drukinkten  
 verf en roetaanslag 
 teer, kleurstof, mest- en grondvuil 

 

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

Breng de gewenste hoeveelheid Ecobio-Handy Citro aan op natte of droge handen. Wrijf de handen in 
voor korte tijd en was ze vervolgens met water. Ecobio-Handy Citro is te gebruiken van lichte tot zwaar 
vervuilde handen, het is vrij van zand en Ecobio-Handy Citro is  vrij van oplosmiddelen  

Tip: Iets wat schoon is, is ook makkelijker schoon te houden; regelmatig reinigen met Ecobio-Handy Citro 
voorkomt het gebruik van onnodig hoge doseringen. 

 

De voordelen van Ecobio-Handy Citro zijn: 

 zachte handen na het wassen 
 fris ruikend 
 zandvrije handzeep  
 biologisch afbreekbaar 
 voorkomt scheuren en kloven in de handen 
 verzachtend en verzorgend  
 vergrote reinigingskracht  
 geen oplosmiddelen  
 het ontbreken van agressieve oplosmiddelen in de handzepen  
 geen verstopte leidingen meer 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Onbeperkt Houdbaar 
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